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Anotace 

Tato diplomová práce je zaměřena na vytvoření modelového příkladu návrhu 

informačního systému pomocí metodologie SSADM. Práce je rozdělena na pět částí. 

První kapitola obsahuje úvod a cíl této práce. Další kapitola je zaměřena na popis 

několika základních metodologií, které se používají pro analýzu a návrh informačních 

systémů. Třetí část této diplomové práce popisuje stručnou historii zvolené metodologie 

SSADM a také její strukturu, která je rozdělena na několik etap. Po seznámení 

s použitou metodologií je v další části vytvořen příklad aplikace zvolené metodologie 

na objednávkovém systému restauračního zařízení. V závěrečné kapitole je provedeno 

zhodnocení celé práce.     

 
Klí čová slova: metodologie, SSADM, informační systém, formulář, analýza, návrh  
 
 
 
 

Summary 

This diploma project is focused on realization of a model of informational system 

project with the help of SSADM methodology. This diploma project is divided into five 

parts. The first part includes introduction and conclusion of the project. Next chapter is 

focused on description of several basic methodologies which are used for analysis and 

design of informational systems. The third part of this project describes brief history of 

chosen SSADM methodology and also its structure, which is divided to several phases. 

After orientation at used methodology, in the next chapter there is an example of 

application of chosen methodology on purchase order system of a restaurant. In the final 

chapter there is assessment of this diploma project.  

 

Key words: methodology, SSADM, informational system, form, analysis, project 

design 
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Seznam použitých zkratek 

SSADM - Structured Systems Analysis and Design Methodology 

DFD – Data flow diagram 

ERD – Entitně relační diagram 

SW-CMM – Model zralosti pro software 

MMDIS - Multidimensional Management and Development of Information System 

IS – Informační systém 

IS/IT – Informační systém/informační technologie 

IST – Informační strategie organizace 

ÚST – Úvodní studie projektu 

GAN – Globální analýza a návrh 

DAN – Detailní analýza a návrh 

IMP – Implementace  

ZAV -  Zavádění 

PÚR – Provoz, údržba a rozvoj IS 

CCTA - Central Computer a Telecommunications Agency 

ELH – Entity live history (Životní cyklus entity)  

LDS – Logical Data Structure (Model entit) 

TNF- Třetí normální forma 

LUPO – Logical update proces outline (Kostra logiky aktualizačního procesu) 

LEPO - Logical enquiry proces outline (Kostra logiky dotazového procesu) 

LDO – Logical dialog outline (Logický dialog) 
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1 Úvod do problematiky, cíl práce 

S informačními systémy se již setkal určitě každý a v současné době bez jejich 

použití nemůže fungovat prakticky žádná existující firma. Uživatelé informačních 

systémů však většinou pracují již s koncovým produktem a neuvědomují si, že se za 

ním skrývají stovky hodin všech návrhářů, analytiků, programátorů a dalších lidí, kteří 

se podílejí na jejich tvorbě. Přitom právě tato část by si určitě zasloužila větší pozornost. 

K tomu, aby mohl být systém fyzicky vytvořen zkušenými programátory, musí se 

nejdříve provést detailní analýzy a návrh každého informačního systému, k čemuž se 

používá řada sofistikovaných metodologií zabývajících se touto problematikou. 

Takových metodologií existuje v současné době velmi mnoho a používají se 

v nejrůznějších vědních oborech. V současné době se stále častěji objevují objektově 

orientované metodologie, které se používají spíše pro složitější úkoly. Na druhou stranu 

jednoduché úkoly se realizují za pomoci strukturovaných metodologií. 

Velmi často je možné se setkat problémem, kdy není jasné, jaký je rozdíl mezi 

metodologii a metodikou. Pojem metodologie pochází původem z řeckých slov 

methodos, což v překladu znamená sledování nebo zkoumání a slova logos, které se dá 

přeložit jako nauka. Metodologie se tudíž dá charakterizovat jako věda zabývající se 

zkoumáním metod. Metodika pochází z řeckého slova methodikos, což znamená návod. 

Metodika je tudíž návod, jak postupovat při realizaci konkrétní činnosti nebo projektu. 

Z popisu obou pojmů je patrný rozdíl. V současné době se však stále častěji používá pro 

metodiku pojem metodologie a oba pojmy tak splývají v jeden význam.  

Cílem této diplomové práce je vytvoření modelového příkladu projektování 

informačního systému pomocí základních technik metodologie Structured Systems 

Analysis and Design Methodology(SSADM).   
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2 Stručný přehled metodologií užívaných v současné 

době pro analýzu a návrh informačního systému 

Jelikož metodik existuje velmi mnoho, je zde popsáno alespoň několik základních 

a nejznámějších metodik. Podle níže uvedených kritérií můžeme dělit metodiky na dva 

druhy metodických přístupů. Tyto druhy jsou označovány jako rigorózní metodiky a 

agilní metodiky, které od sebe odlišuje hlavně kritérium Váha metodiky. 

2.1 Kritéria pro metodiky 

V současnosti existuje velké množství metodik, které se dají zařadit do kategorií 

podle několika následujících kritérií.  

a) Zaměření metodiky 

Toto kritérium je zaměřeno na to, zda budeme tvořit IS pro celou organizaci nebo 

pouze projekt IS pro její jednu část. Označení těchto zaměření vypadá následovně: 

• EM (enterprise methodologies) – pro vytvoření IS celého podniku 

• PM (project methodologies) – pro projekt v rámci jedné části podnikového 

informačního systému 

b) Rozsah metodiky 

Rozsah metodiky určuje počet fází životního cyklu, které se nachází 

v informačním cyklu dané metodiky. Například známá česká metodika MDIS používá 

sedm etap (fází) životního cyklu. 

c) Váha metodiky 

Podle váhy rozlišujeme jednotlivé metodiky na tzv. lehké, střední nebo těžké 

metodiky. Pro určení zda je metodika těžká, střední nebo lehká se musí aplikovat kritéria 

vah, které vymezil A. Cockburn a označil je zkratkou PARTS. Tato zkratka znamená: 

• Precision (podrobnost) 

• Accuracy (přesnost) 

• Relevance (relevance) – zda se metodika zabývá určitým tématem 
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• Tolerance (tolerance) 

• Scale (měřítko) 

„Váha metodiky je součin velikosti metodiky a hustoty metodiky. Velikost 

metodiky (methodology size) vyjadřuje počet kontrolních prvků obsažených v metodice. 

Hustota metodiky (methodology specific density) vyjadřuje míru podrobnosti a těsnost 

tolerance metodiky, požadovanou detailnost a konzistenci prvků.“ [1] 

d) Typ řešení 

Kritérium Typ řešení udává, zda se při vývoji informačního systému používá 

vývoj nového řešení, integruje se řešení, implementuje se řešení podobného typu nebo 

se rozvíjí a rozšiřuje stávající řešení (provádí se tzv. upgrade)  

e) Doména 

Doména je určitá oblast s problémy nebo určitých procesů, pro které je vytvářen 

nový informační systém. Jestliže kritérium Doména má sloužit jako určení, do které 

kategorie daná metodika patří, tak musíme vycházet z obecného podnikového schématu 

architektury IS. Zobrazuje totiž jednotlivé části takového informačního systému. Může 

se zde například vyskytovat systém CRM (Customer Relationship Management) 

zabývající se řízením vztahů se zákazníky nebo systém ERP (Enterprise Resource 

Planning), který řeší většinu řízení v podniku.  

f) Přístup k řešení 

Toto kritérium se stejně jako v případě Domény využívá jen v tom případě, že se 

vyvíjí nový projekt se zaměřením na část IS. Používá se tedy kritérium Zaměření typu 

PM a vývoj nového řešení u kritéria Typ řešení. V současné době se především 

používají tři základní přístupy k řešení. První z nich je strukturovaný vývoj, který je 

založený na strukturované analýze, návrhu i implementaci. Další přístup je popsán 

zkratkou RAD (Rapid Application Developement), což v překladu znamená rychlý 

vývoj aplikací. Tento přístup se dále rozděluje na vývoj se strukturovanou analýzou a 

objektovou analýzou. Poslední přístup se nazývá objektově orientovaný vývoj. Zde se 

provádí objektově orientovaná analýza, návrh i implementace. 
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2.2 Rigorózní metodiky 

Jedním z charakteristických rysů rigorózních metodik je přesvědčení, že vývoj 

informačního systému, se dá řídit, popsat i měřit.  Tyto metodiky jsou ve většině 

případů docela rozsáhlé, protože jejich cílem je co nejpřesnější popis všech vytvořených 

produktů. Dalším rysem, kterým se tyto metodiky prezentují, je návaznost všech etap 

v dané metodice. Znamená to tedy, že po analýze následuje návrh, poté implementace 

atd.  

2.2.1 Model zralosti pro software (SW-CMM)  

Tato metodika byla vyvinuta pro ministerstvo obrany USA v roce 1995. Jejím 

hlavním úkolem je vyhodnocovat návrhy dodavatelů, kteří pro ministerstvo vyvíjí 

software. Základem SW-CMM je 5 úrovní znalostí: 

• Initial (počáteční úroveň) 

• Repeable (Opakovatelná úroveň) 

• Defined (Definovaná úroveň) 

• Manager (Řízená úroveň) 

• Optimizing (Optimalizovaná úroveň) 

Je to metodika, která se zabývá všemi procesy v dané organizaci. „Definuje 

množinu veřejných kritérií, která popisují charakteristiky zralé softwarové organizace. 

Tato kritéria mohou být využita pro zlepšení procesů vývoje a údržby softwaru nebo pro 

hodnocení rizika najímání subdodavatelů pro softwarový projekt.“[1] 

2.2.2 Metodika OPEN 

Metodiku OPEN vytvořili Brian Henderson-Sellers, Meilir Page Jones, Ian 

Graham a Donald Firesmith s kolektivem v roce 1997, znamená Object-oriented  

Process, Enviroment and Notation a zabývá se vývojem objektově orientovaných a 

komponentových aplikací. Podstatnou roli v této metodice hraje process tailoring což 

v překladu znamená přizpůsobení procesu. Přizpůsobení se týká domény, která  

vykazuje určitý problém. Process tailoring pak dokáže přizpůsobit veškeré činnosti a 
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úkoly procesu do takové míry, aby problémové doméně vyhovovaly. Jejím cílem je 

tvorba pouze určitých projektů v organizaci a životní cyklus metodiky OPEN využívá 

etapy UST, GAN, DAN, IMP, ZAV. 

2.2.3 Metodika MMDIS  

Metodika MMDIS znamená Multidimensional Management and Development of 

Information Systém. Tato metodika se začala vyvíjet na VŠE Praha na katedře 

informačních technologii na počátku 90.let minulého století. Konkrétně v roce 1992 

byla sepsána její první verze a vyvíjí se dodnes spolu s novými postupy a principy 

informačních technologií. Proto se o MMDIS hovoří jako o otevřené metodice. Slouží 

pro vývoj a hlavně údržbu integrovaného informačního systému tak, aby podporoval 

všechny cíle stanovené podnikem v jeho strategii. Skládá se z osmi základních principů. 

Multidimenzionalita  nám říká, že u všech problémů musíme provést analýzu, 

hodnocení a navrhnout řešení hned z několika dimenzí (pohledů). Jsou to například 

ekonomické, SW, HW nebo datové dimenze (pohledy). Musí se zejména dbát na to, aby 

byly stanoveny všechny dimenze, které ovlivňují řešení problému.  

Integrací se zabývá provoz a vývoj systému, který má na starosti kontrolovat a 

řídit veškeré vazby mezi jednotlivými komponentami a vazbami mezi nimi v každém 

systému. Například to může být vazba mezi správcem podnikového IS a zaměstnancem. 

Správci IS zaměstnancům povolují a omezují přístup k systému podle jejich potřeby. 

Flexibilita  je schopnost námi navrhovaného systému se přizpůsobovat novým 

požadavkům na systém a jeho chování. Flexibilita je důležitá hlavně z důvodu 

neustálého vývoje nových SW nástrojů a k zajištění jejich kompatibility se stávajícím 

systémem. 

Vrstevnost je princip, který říká, že jednotlivé etapy životního cyklu na sebe 

postupně navazují. Tyto etapy tvoří vzájemně provázané vrstvy, jež dohromady tvoří 

informační systém.    

Standardizace se při návrhu systému využívá při řešení opakujících se problémů. 

V takových případech se používají příslušné standardy, které v dané situaci potřebujeme 

využít. Mezi standardy patří směrnice, normy nebo také zákony. Například 

bibliografické citace se řídí podle normy ČSN ISO 690. 
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Princip otevřenosti je důležitý pro každý systém hlavně proto, že do takových 

systému lze snadněji zabudovávat nové komponenty a také je z takového systému lze 

vyjímat. 

Kooperace je jiný název pro spolupráci, která se v metodice MMDIS velmi hojně 

využívá. Bez spolupráce mezi návrháři a mezi budoucími uživateli by výsledný projekt 

šel realizovat jen velmi obtížně. 

Měřitelnost je posledním významným principem v metodice MMDIS. Při návrhu 

systému je měřitelnost používána proto, že návrhář se musí například rozhodnout, které 

části a činnosti systému jsou pro vyvíjeny systém vhodné a které nikoliv. Proto je nutné 

umět tyto faktory změřit, protože jinak by takový systém nešlo řídit.  

Mezi základní pravidla pro měření patří:  

• identifikace něčeho, co se má měřit 

• určit si vhodnou metrickou soustavu a rozsah hodnot 

• jestliže je naměřená hodnota mimo stanovený rozsah, musí se provést 

úprava tohoto faktoru  

Měřit se muže například hodnota tržeb ve firmě za určitý rok, průměrný věk 

pracovníků, objem výroby a příslušné období atd. 

MMDIS se liší od ostatních metodik tím, že nemá předepsaný postup kroků, 

kterých by se měl návrhář držet. Obsahuje pouze obecný popis, který říká, jak by se 

mělo uvažovat nebo strukturovat práci při vývoji. 

Etapy životního cyklu IS metodiky MMDIS 

Tato metodika detailně popisuje životní cyklus informačního systému (dále jen 

IS), který zde je rozdělen do sedmi etap. V každé etapě je definováno několik 

podstatných bodů. Patří zde například stanovení cíle, kritické faktory, klíčové 

dokumenty nebo kritéria pro ukončení etapy. 

1. IST - informační strategie organizace  

První etapa metodiky MMDIS se zabývá hlavně rozborem současného stavu 

informačního systému a informačních technologii (IS/IT) v daném podniku a tvorbou 
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nových cílů a předpokladů, kterých by chtěla dosáhnout. Dále se zde řeší priorita a 

plány projektů a jejich přínos v krátkodobém nebo dlouhodobém horizontu.  

Cílem této etapy je definovat novou nebo upravit stávající strategii vývoje a 

fungování IS. Mezi kritické faktory etapy patří fakt, že cíle organizace se nesmí lišit od 

informační strategie, musí být znatelná podpora vrcholového managementu podniku, 

musí být ve firmě či organizaci dostatek kvalifikovaných zaměstnanců, kteří se budou 

starat o informační strategii a schopnost udržet si pouze globální náhled a nezabývat se 

detaily. Co se týká klíčových dokumentů, během etapy IST jsou postupně vypracovány 

tyto dokumenty:  

• plán postupného přechodu ze stávající na novou architekturu IS/IT 

• analýza současné informační podpory organizace  

• návrh cílové architektury IS/IT v podniku  

Jestliže byly vypracovány a schváleny vrcholovým managementem všechny 

klíčové dokumenty, byly stanoveny základní cíle a priority a sestaven přibližný odhad 

nákladů na realizaci projektu, dá se tato etapa považovat za dokončenou, protože byly 

splněny veškeré podmínky pro dokončení etapy. 

2. ÚST - úvodní studie projektu  

Úvodní studie projektu je etapa, ve které se provádějí činnosti jako diagnostika 

současného stavu systému. Zde se například určují hranice systému nebo analyzují 

požadavky na změny v systému. Dále se zabývá vypracováním předběžného návrhu 

nového systému a následná prezentace výsledků, sestavením plánů pro běh dalších etap 

analýzy a návrhu systému a také výběrem nejvhodnější koncepce řešení, které probíhá 

podle předem stanovených a odsouhlasených kritérií. 

Velkou pozornost by se v této etapě měla věnovat vhodnému výběru 

spolupracovníků ze strany zadavatele, kteří se budou podílet na projektování a jejich 

pracovní nasazení. Kdyby se zde pochybilo, mohlo by to znamenat velkou časovou i 

finanční ztrátu, která by se mohla ve výsledku projevit na systém jako celek. Dále zde 

velkou roli hraje čas. U větších projektů by se měla doba realizace této etapy pohybovat 

v maximální délce 3 měsíce. Časového hlediska se týká i další faktor, který je pro tuto 
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etapu důležitý. Nemělo by se zbytečně otálet se schvalováním vybraného postupu 

řešení, což ale neznamená, že by se tyto rozhodnutí měly vykonávat bezmyšlenkovitě. 

Mezi cíle etapy ÚST patří sestavení prvních odhadů nákladů na kompletní 

realizaci projektu a z několika navrhovaných postupů řešení problému vybrat jeden 

nejlepší a ten pokud možno realizovat. Nejdůležitější a nejsložitější cíl této etapy je 

určit, zda má vůbec smysl pokračovat v dalším vývoji. 

K ukončení etapy musí být vytvořená specifikace všech nejdůležitějších 

požadavků, musí být schválen vybraný postup řešení a sepsány všechny dokumenty, 

mezi které patří:    

• hrubý návrh nového systému 

• dokument se zadáním IS 

• specifikace požadavků 

• plány testování 

• hodnocení provedení etapy 

• schvalovací procedury projektu 

• plán vývoje systémů 

3. GAN - globální analýza a návrh IS  

Tato etapa nemusí probíhat u některých menších projektů. Splývá v tom případě 

s předchozí etapou úvodní studie projektu. V případě, že je nutné tuto etapu provést, 

zabývá se především úplnou specifikací hlavních funkcí systému, zpodrobněním všech 

požadavků na systém a přípravou plánu pro další etapu DAN (detailní analýza a návrh).  

Rozdělit systém na jednotlivé podsystémy (subsystémy), u všech subsystémů 

provést analýzu a návrh, navrhnout rozhraní mezi systémem a okolím a mezi 

jednotlivými subsystémy, příprava plánu pro další etapu. Všechny tyto činnosti patří 

mezi cíle, které má etapa GAN vytyčené. 

Globální analýza a návrh se musí ztotožňovat s cíly, které byly vytyčeny 

v předchozích etapách. Toto je nejdůležitější faktor, na který se musí brát zřetel při 

analýze a návrhu. Proto se dá označit za kritický v této etapě. Dále je podstatné 
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nezaobírat se detaily všech problémů, ale vymezit si jen určitý okruh zájmů, který je 

v danou situaci důležitý. Na další podrobnosti a detaily je prostor v dalších etapách 

MMDIS. Na tento problém navazuje další kritický faktor, který se týká sběru přesných 

informací. O každé věci, prvku nebo jiné součásti systému se dají najít všelijaké 

informace, proto je podstatné sbírat pouze informace takové, které budou prospěšné 

v novém systému. Nepřesné informace mohou vývojáře mást a také zabírají spoustu 

času a místa. 

Tak jako každá etapa, i GAN má své klíčové dokumenty, mezi které patří: 

• konceptuální funkční a datový model systému 

• schvalovací procedury 

• plán testování systému 

• plán vývoje systému (aktualizovaná verze z předchozí etapy) 

• hardwarová studie (popis HW prostředků, které by se měly v novém 

systému vyskytovat) 

Etapa může být ukončena, pokud jsou splněny stanovené cíle a je vytvořen hrubý 

technologický model.  

4. DAN - detailní analýza a návrh IS 

V této etapě se provádí detailní funkční a datová analýza, provádí se časté a 

podrobné rozhovory s budoucími uživateli systému, navrhuje se uživatelské rozhraní a 

připravuje se vyvíjený systém na implementaci neboli zavádění. Dále se zde pracuje na 

koordinaci vývojového týmu, sestavení plánu testování, detailní analýze všech funkcí a 

také na vytváření a porovnávání modelů částí systému. 

Cílem DAN je tedy návrh systému do takové míry, že již bude připravený pro 

implementaci a navrhnout do detailů novou organizační strukturu a provozní 

technologie. 

V této etapě se mezi kritické faktory určitě dají zařadit rozhovory s budoucími 

uživateli systému. Systém je totiž vyvíjen hlavně pro ně, a pokud tyto rozhovory 

nebudou prováděny v dostatečné míře, nikdy se nedozvíme přesné požadavky 

jednotlivých uživatelů. Vede to poté k mnoha zbytečným dodatečným úpravám a 
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zásahům do systému v pozdějších etapách. S rozhovory také souvisí další kritický 

faktor, který se týká zvolení vhodného uživatelského rozhraní. Zde je důležité 

především přehledný a jednoduchý návrh, který se bude snadno obsluhovat. Dále se 

musí pečlivě dohlížet na řízení týmů, které se podílejí na vývoji. Posledním kritickým 

faktorem v této etapě je odhad nákladů na dokončení systému. V této fázi by již měla 

konkrétní částka známa. Kdyby byl odhad nepřesný, mohlo by to znamenat, že investor 

by nemusel garantovat tak vysokou sumu v případě vysokých odhadů a naopak by 

mohly peníze na dokončení v rozpočtu chybět v případě nízkých odhadů. Finanční 

otázka by pak zbrzdila dokončení systému, kvůli podávání nových žádostí o navýšení 

rozpočtu.  

Stejně jako u předchozích etap se vytvářejí dokumenty, kde se zachycují všechny 

činnosti. Jsou to tyto dokumenty: 

• plán implementace systému 

• funkční a datové modely 

• schvalovací procedury 

• plán testování systému 

• aktualizovaný plán vývoje systému 

Etapa DAN má jediné kritérium ukončení. Kromě sepsání výše uvedené 

dokumentace musí být splněny všechny stanovené cíle. 

5. IMP - implementace  

Ve fázi implementace se sestaví nejdříve samotný plán implementace a poté již 

programátoři provádí samotnou tvorbu programů a jejich odladění, podle výše 

sestaveného návrhu. Dále se zde tvoří uživatelské příručky a dokumentace k novému 

systému a provádí se školení týmu pracovníků, kteří se budou podílet na testování 

systému, zpracovává se havarijní plán pro případ poruch a neočekávaných událostí. 

Implementace na ve výsledku jen jeden cíl, kterého se snaží dosáhnout. Má za 

úkol vytvořit nový systém podle vypracovaného návrhu a provést jeho otestování. 

Ze stanoveného cíle vyplývají i činnosti, které jsou v této etapě stěžejní a musí se 

k jejímu řešení přistupovat velmi pečlivě. Jedná se především o přesné zpracování všech 
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požadavků na nový systém, podrobné testování nového systému a dodržení časového 

plánu. 

Klíčové dokumenty etapy, které se zde musí sepsat jsou: 

• aktualizovaný plán vývoje systému 

• výsledky testování 

• plán vývoje IS  

• implementační model systému 

• postup při školení budoucích uživatelů 

• plán zavádění, údržby a rozvoje IS 

Etapa se považuje za ukončenou v případě, že byl vytvořen a otestován nový 

informační systém, byla vypracována veškerá dokumentace a plán pro zavádění 

systému a management potvrdil postup školení budoucích uživatelů. 

6. ZAV - zavádění  

Zavádění je etapa, ve které se již instaluje konkrétní software, databázové servery 

a provádí se jeho nastavení. Zajišťuje se zde naplnění databází potřebnými daty. Je 

spuštěn zkušební provoz celého systému, který postupně přechází na běžný provoz.  

Největší problémy ve fázi ZAV jsou při školení všech uživatelů, kteří budou nový 

systém užívat. Jsou k tomu potřeba zkušení lidé, kteří by se měli o tento problém 

postarat a těch je někdy nedostatek. S tímto problémem souvisí i podpora vedení a 

pracovníků zadávající společnosti. Bez jejich podpory se v této části nedá projekt 

dokončit. Dále musí vývojáři podrobně a hlavně kvalitně zpracovat veškerou 

dokumentaci a manuály, které jsou součástí systému a na detailní ověření funkčnosti 

v reálném provozu. 

Kromě již zmíněných manuálů a dokumentací  systému je třeba ještě sepsat 

dokument týkající se postupu při zavádění systému do provozu a také předávací 

protokoly. 
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         Etapa zavádění je ukončena ve chvíli, kdy byl systém otestován v běžném provozu 

a proběhlo jeho schválení zadavatelem, což znamená i splnění jediného a 

nedůležitějšího cíle který je zde vytyčen. 

7. PÚR - provoz, údržba a rozvoj IS 

Tato etapa je zaměřena hlavně na udržování nového informačního systému 

v chodu a provádí se tak dlouho, dokud je spravující tým schopen zajišťovat bezpečnost 

a potřebné aktualizace jak software, tak i dokumentace. Součástí PÚR jsou činnosti 

týkající se především sběrem nových požadavků ze strany uživatelů a jejich následná 

realizace nebo aktualizace manuálů a dokumentací.  

Mezi kritické faktory etapy provoz, údržba a rozvoj IS patří především zajistit 

stálou softwarovou bezpečnost před nejrůznějšími viry a také před nevyzpytatelným 

lidským faktorem. Dále se v systému musí všechny změny provádět kvalitně na 

profesionální úrovni. Právě s tímto faktorem bývají často problémy. Nejdůležitějším 

faktorem, na který se musí pamatovat je dokázat včas reagovat na chyby a nové potřeby 

systému. 

Z kritických faktorů plynou i cíle této etapy. Je to hlavně schopnost řešit případné 

problémy, provádět aktualizace softwaru a udržet systém v provozu a rozvíjet jeho 

zastaralé části. 

V etapě PÚR se vytvářejí tyto dokumenty: 

• evidence chyb a neobvyklých stavů v systému 

• návrhy změn 

• aktualizovaná dokumentace 

Poslední etapa metodiky MMDIS končí ve chvíli, kdy je vytvořen nový systém, 

který v plné míře nahradí současný. Pro popis této metodiky byl použit zdroj[3]  

2.2.4 Euromethod 

Vývoj projektu Euromethod byl spuštěn první fází v listopadu roku 1989, kdy se 

Evropské společenství společně s Evropskými státy domluvili na základních 

požadavcích. V roce 1990 byla spuštěna druhá zhruba 8 měsíční fáze, ve které probíhala 



Bc. Marek Smolík: Modelový příklad projektování pomocí SSADM 

2010                                                                                                                                
 

19

studie proveditelnosti Euromethod. Studie vyhodnotila Euromethod jako potřebnou a 

zároveň doporučila, aby byla vyvíjena jako strukturovaný model vysoké úrovně. V létě 

roku 1992 byla odstartována třetí fáze vývoje, kde byla dokončena první verze 

Eurometod. [6] 

Euromethod je používána v mnoha projektech týkajících informačních systémů, 

kde se vyskytuje zákazník, zadavatel a kontrakty mezi nimi. S touto metodikou se 

můžeme setkat například v: 

• Návrhu nového nebo úprava stávajícího informačního systému 

• Vývoji softwaru vytvářeného přesně na míru zákazníkovi 

• Analýze požadavků na změny v informačním systému 

• Dokumentaci již existujícího systému 

• Údržbě softwarových aplikací 

Euromethod se dá využít v praxi například při uzavírání smluv, kde může pomoct 

vytvořit návrh takové smlouvy, která má být podepsána. 

Otevřený trh vývoje informačních systémů a s tím související servis v Evropské 

Unii si vyžaduje vzájemné porozumění mezi zákazníkem a dodavatelem z různých státu 

Evropské Unie v oblasti informačních systémů. Toto je první z několika problémů, 

kterým se Euromethod věnuje. Další takovým problémem je snaha obstarat systém, 

který by dokázal harmonizovat odlišné vývojové metody a případně je dokázal i 

archivovat. Třetí problém, který se řeší v této metodice je pokus o zlepšení kvality 

vývojových procesů informačních systémů prosazující pružnost metod a jejich 

přizpůsobení se nejrůznějším problémovým situacím, které mohou nastat 

v informačním systému.  

Euromethod je založena na několika principech, které ovlivňují návrh modelu. 

Jsou to tyto principy: 

Adaptace IS   

Euromethod obsahuje různé druhy změn informačního systému, uvažujeme-li o 

něm jako o systému složeného z organizační, lidské a technické složky. Druhy změn, 
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které obsahuje vývoj systému, jsou popsány v návrhu adaptabilního informačního 

systému. 

Rozsah použití 

Euromethod se aplikuje na každém informačním systému, u kterého se dá dobře 

charakterizovat počáteční a cílový stav. Tato metoda může být opětovně použita na 

různé části informačního systému během jeho používání. 

Vztah mezi zákazníkem a dodavatelem  

Podpora poznání, plánování a řízení smluvního vztahu mezi zákazníkem a 

dodavatelem informačního systému. 

Stav řízení  

Euromethod podporuje vývoj strategie a plánu informačního systému, který je 

přizpůsoben na specifikaci problémových situací. Pro takový případ Euromethod 

aplikuje postup Stavu řízení, který se podle zadaných pravidel postará o vyřešení těchto 

problémových situací.  

Zaměření na rozhodnutí 

Zaměření na klíčová rozhodnutí, které provádí zákazník a dodavatel mezi sebou a 

také na klíčové role organizátorů během transakce. 

Zaměření na dodávku 

Zaměření metodiky na předání zboží mezi zákazníkem a dodavatelem. Dodávka 

stanovuje plánování klíčových základních prvků, které pomáhají dělat rozhodnutí a vést 

organizaci  

Metoda přemostění  

Euromethod přestavuje cenné návrhy a pravidla, které mohou sloužit k doplnění 

vývojových metod informačních systémů. Tyto pravidla představují most, který spojuje 

Eurometodu na jedné straně a vývojové metody na straně druhé. [6] 
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2.3 Agilní metodiky  

Tyto metodiky vznikly v druhé polovině 90.let minulého století z důvodu stále se 

zvyšujících  nároků na rychlost vývoje a pružnost nových informačních systémů. Těmto 

požadavkům již rigorózní metodiky přestávaly stačit. Základem pro agilní metodiky je 

zpětná vazba, protože princip těchto metodik spočívá v tom, že vývojáři mají snahu 

předložit svým zadavatelům nový systém co nejrychleji. Poté přichází na řadu zpětná 

vazba. Zákazník začíná vyjadřovat své připomínky a vývojáři podle nich systém 

upravují. Mezí hlavní předností u tvorby agilních metodik patří praktický denní kontakt 

mezi vývojáři a budoucími uživateli systému a k tomu se využívá zejména osobní 

komunikace. 

2.3.1 Dynamic Systems Developement Metod (DSDM)  

Tato metodika, která je hojně používána v USA a Evropě vnikla ve Velké 

Británii. Její velká přednost spočívá ve vynikajícím školení uživatelů a dokumentaci, 

která je zpracována na vysoké úrovní. Celý proces DSDM je sestaven nejdříve ze Studie 

proveditelnosti (Feasibility Study) a Byznys studie (Business Study). Na tyto dvě tzv. 

předetapy dále navazují tři fáze:  

• Funkční Model  (Functional Model) – prototypování požadavků 

• Návrh (Design and Build) – prováděn návrh řešení a zpodrobněním 

prototypů 

• Implementace (Implementation) – školení, samotná realizace navrženého 

řešení 

2.3.2 Adaptive Software Developement (ADS) 

Smysl metodiky ADS, jejímž autorem je Jim Highsmith je v adaptaci, tedy 

v přizpůsobování se neustálým změnám. Je zde nahrazen statický životní cyklus za 

nový dynamický. Znamená to tedy, že cyklus Plan(Plánování) – Design(Návrh) – 

Build(Budování) zde byl nahrazen cyklem Speculate(Spekulace) – 

Collaborate(Spolupráce) – Learn(Učení). Tato záměna se provedla hlavně proto, že 

v původním statickém cyklu ve fázi Plán, vznikaly mnohdy zbytečné plány. Na druhou 
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stranu fáze Spekulace, v dynamickém cyklu otevírá daleko širší prostor k diskuzi o 

problémech a umožňuje provádět více pokusů a změn. Fáze Spolupráce má také svůj 

význam v cyklu, protože nové aplikace vyžadují daleko více dat, které by jeden člověk 

nebyl schopen zpracovat a tím je nutné začít spolupracovat dalšími spolupracovníky. Na 

druhou fázi pak navazuje fáze Učení, na které závisí veškeré rozhodování a také je jejím 

smyslem poučit se z předchozích chyb.  

2.3.3 Lean Developement 

Metodiku, kterou vytvořil Robert Charette v roce 2001 vychází z postupů 

používaných ve výrobě v 80.letech minulého století. Jsou to postupy, které se týkaly 

zeštíhlování výroby, což vyjadřuje anglické slovo Lean, které znamená štíhlá. 

Zeštíhlování se provádělo u počtu zaměstnanců, investic i doby výroby. Je schopen 

vytvářet stabilní procesy, které jsou schopny se stále zlepšovat. Metodika se řídí celkem 

deseti pravidly, které jsou popsány ve zdroji [1]: 

• Odstranit zbytečné 

• Maximalizovat tok (zkrátit čas vývoje) 

• Minimalizovat zásoby (minimalizovat artefakty) 

• Vývoj tažený poptávkou (rozhodovat co nejpozději) 

• Pracovníci s rozhodovací pravomocí (rozhodovat co nejníže) 

• Uspokojovat požadavky zákazníků (nyní i v budoucnosti) 

• Zavést zpětnou vazbu 

• Odstranit lokální optimalizaci 

• Partnerství s dodavateli 

• Zavést kulturu pro neustálé zlepšování 

2.3.4 Feature-Driven Developement (FDD) 

Feature-Driven Developement je metodika vyvinutá 1998 autory Jeffem De Luca 

a Peterem Coadem. Pro tuto metodiku je charakteristický pojem užitná vlastnost 
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(Feature-Driven), která představuje z hlediska zadavatele vyřešený malý kousek 

celkového vyvíjeného systému. Postup při vývoji systému je takový, že nejdříve se 

vytvoří model systému a pak se teprve navrhují a realizují samotné užitné vlastnosti. 

Celá metodika FDD je složena z 5-ti procesů, kterými se vývojáři řídí: 

• Develod an Overall Model – proces na vytvoření celého modelu 

• Build a Features List – vytvoření seznamu se všemi užitečnými vlastnostmi 

• Plan by Feature – každá užitečná vlastnost se nejdřív musí naplánovat 

• Design by Feature – sestavení návrhu pro každou užitečnou vlastnost 

• Build by Feature – podle plánu a návrhu provést realizaci užitečné vlastnosti  

2.3.5 Scrum 

„Scrum je metodika kategorie projektových metodik zaměřená především na 

řízení projektu. Chápe procesy při vývoji softwaru jako empirické procesy, které není 

možné předvídat, ale je nutné je monitorovat.“[1] Tuto metodiku charakterizuje pojem 

Sprint. Znamená to, že vývojový tým pracuje v intervalech, které trvají přesně 30dní a 

na konci každého období musí každý pracovník týmu předvést svůj výsledek. Další 

zajímavostí této metodiky je konání každodenních porad, které řídí Scrum Master. Tyto 

porady trvají maximálně 30 minut, ale zpravidla by se jejich délka měla pohybovat 

kolem 15 minut. Těchto porad se účastní všichni vývojáři a na konci každé porady musí 

všichni účastníci odpovědět na tyto otázky: 

• Co všechno vytvořil od minulé porady? 

• Které další problémy bude nyní řešit? 

• Jaké si myslí, že budou problémy, které by mohly vést k nevyřešení 

zadaných problémů? 

 

Vývojáři při návrhu podle čtyř etap životního cyklu metodiky Scrum: 

• Plánování – plán postupu při vývoji, sestavení seznamu funkčních 

požadavků 
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• Vynášení - k funkčním požadavkům jsou připojovány i požadavky 

nefunkční týkající se například bezpečnosti  

• Vývoj – postupné předvádění výsledků každých 30 dní 

• Dodávka – předání vytvořeného systému novým uživatelům 

2.3.6 Extrémní programování (XP) 

Extrémní programování je metodika, která je zaměřená pouze na jednotlivé 

projekty v informačním systému. Není vhodná pro návrh celopodnikového systému. 

Tuto metodiku používají vývojové týmy, které mají maximálně 10 členů. Zaměřuje se 

na vývoj systémů, u kterých není přesně definován záměr nebo je nejasný. Takovým 

systémům se v praxi říká fuzzy systémy.  

2.3.7 Agilní modelování (Agile Modeling) 

Původní název pro Agilní modelování byl Extrémní modelování a používá 

principy z metodiky Extremní programování. Agilní modelování je pouze soubor 

postupů a principů, které se týkají modelování, proto není vedeno jako samostatná 

metodika, ale může se často vyskytovat v jiných metodikách jako je například Scrum 

atd. Modelování je součástí každé metodiky, ale většinou se stává, že se provádí špatně 

nebo se neprovádí vůbec. Může k tomu vést například fakt, že vývojáři nevytváří 

dokumentaci nebo model je vytvořen velmi rychle a tudíž nepřesně. Tyto důvody pak 

mohou znamenat, že model nesplňuje zadané požadavky. Všechny tyto chyby se snaží 

Agilní modelování odstraňovat pomocí svých principů, které jsou například učení se od 

ostatních, jednoduchost, přizpůsobovat metodiku daným podmínkám nebo otevřená 

komunikace mezi vývojáři i zadavateli. Nejvýznamnější princip však je rychlá zpětná 

vazba, která je velmi ceněná z toho důvodů, že vývojáři jsou schopni co nejrychleji 

zpracovat chyby, které byly objeveny například při konzultacích nebo testování. 

2.3.8 Metodika Rational Unified  Process (RUP) 

Původní název pro tuto metodiku zněl Rational Objectory Process a svůj nynější 

název dostala v roce 1988. Princip této metody spočívá v iterativním vývoji, řízení 

požadavků, použití komponentové architektury, vizuálním modelování, řízení změn a 
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kontrole kvality softwaru. Těmto šesti bodům se v metodice RUP říká „nejlepší praktiky 

softwarového vývoje“. Každá etapa životního cyklu v této metodice je rozdělen do čtyř 

podcylků, které na sebe navazují v tomto pořadí: 

• Zahájení – sestavení základních požadavků, určit které jsou klíčové, návrh 

technologií a říct zda má cenu pokračovat v realizaci projektu 

• Rozpracování – vytvoření prototypu pro upřesnění plínu realizace 

• Tvorba – návrh systému a samotná realizace. Součástí této fáze je i nezbytné 

testování. 

• Předání – cílem je provést důkladné školení všech uživatelů systému, 

zhotovení veškeré dokumentace a uvést celý systém to takové podoby, aby 

mohl být plně využit   

Na obrázku 1 lze vidět, jak jednotlivé oblasti procesů zasahují do podcyklů. 

Například proces Nasazení (grafu označeno modrou barvou) se začíná projevovat na 

konci fáze Rozpracování a nejvíce se projevuje ve fázi Předání 

 

Obrázek 1: Fáze a oblasti procesů RUP[5] 
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2.3.9 Metodika Enterprise Unified Process (EUP) 

Metodiku EUP vytvořil Scott W. Amber v roce 1999 a v podstatě se jedná pouze 

o rozšíření předchozí metodiky RUP. Rozšíření v EUP proběhlo v oblasti využitelnosti 

metodiky. Zatímco RUP bylo možné použít pouze pro určité projekty v podniku 

(kritérium PM), metodika EUP je již použitelná pro tvorbu celopodnikového 

informačního systému (kritérium EM). Druhé rozšíření představují dvě nové fáze, které 

zde byly přidány. K již existujícím čtyřem fázím Scott W. Amber přidal nejdříve fáze 

Production a Retirement. Smyslem fáze Production je povoz systému a jeho údržba. Ve 

fázi Retirement jsou popsány všechny činnosti, které jsou nutné udělat proto, aby byl 

prokury odstraněn z používání.[1] 
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3 Teoretické zásady metodologie SSADM 

Pod zkratkou SSADM se skrývá název Structured Systems Analysis and Design 

Methodology, což je metodologie, která je využívána pro analýzu a návrh jednotlivých 

částí vyvíjeného systému. Pro vytvoření této kapitoly byl použit zdroj [4] 

3.1 Historie SSADM 

Metodologie SSADM byla vyvinuta pro vládu Velká Británie společností LBMS - 

Learmonth & Burchett Management Systems a od roku 1983 jí spravuje britská státní 

organizace CCTA (Central Computer a Telecommunications Agency). Od doby vzniku 

byla metodologie zdokonalována a dále rozvíjena celkem čtyřikrát. Současnou podobu 

získala v roce 1990, kdy byla vytvořena verze 4. 

Kromě vlády Velké Británie a organizace CCTA tuto metodologii začali používat 

i další evropské státy. Uplatnění našla zejména o oborech zabývající se průmyslem, 

obchodováním a financemi.   

3.2 Přednosti SSADM před ostatními metodologiemi 

Oproti jiným metodologiím má SSADM hned několik předností a výhod, proč by 

se mělo při vývoji nového systému postupovat právě podle této metodologie.  

První výhodou je určitě tzv. Přístup shora – dolů. SSADM dává vývojářům 

možnost začít pracovat s modely na vysoké úrovni, kde jsou pouze základní vlastnosti 

systému a postupným podrobováním (dekompozicí) systému se dostat až potřebnou 

úroveň. 

U většiny metodik jsou na prvním místě funkce a data jsou až na druhém místě. 

To má za následek, že vše je soustředěno jen na procesy a data zde slouží jen jako 

prostředky pro uchovávání informací. U SSADM je to přesně naopak, pracuje systémy, 

které jsou zaměřeny na data, protože, „datové struktury jsou v čase velmi stabilní; i zde 

jsou některé drobné změny a dodatky, ale základní struktura zůstává neměnná.“[4] U 

procesů často dochází ke změnám, které se týkají hlavně zpracování projektu. Tyto 

změny se datové struktury prakticky netýkají, případě jen okrajově. 
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SSADM vychází z principu změny dat, který se používá u většiny programů. 

Princip spočívá v tom, že data ze souborů se vkládají v případě potřeby do dočasné 

datové struktury, která se po dokončení změny zruší. Po změně se nové data vloží zpět 

do svého původního souboru a celý postup se může opakovat. Programy, které 

využívají tento princip, mají výhodu při provádění aktualizací, které lze provést poté 

jednodušeji. 

Testovatelná a prokazatelná logika systému, patří mezi další výhody SSADM. U 

ostatních metodik je častá chyba v pozdním rozpoznání chyb, nestandardních situací či 

nesprávně navržené logice celého systému. Na tyto problémy se mnohdy přijde až při 

samotném psaní navrženého programu, v průběhu ladění nebo i testování hotového 

projektu nebo jeho části. Tyto pozdní zjištění se poté projeví zvýšením nákladů na 

dokončení nového systému. 

Těmto situacím se SSADM snaží předejít pomocí dvou svých technik, které 

dokážou určit události způsobující změnu dat a zda navržené události jsou ve správném 

pořadí. Jsou to techniky Proces Outlines (Kostry procesů) a Entity Life History (ELH). 

Dalšími nespornými výhodami metodologie SSADM jsou například: 

• zapojení uživatelů do průběhu vývoje 

• kladení důrazu na kompletnost všech fází vývoje a na jejich dostatečnou 

kontrolu 

• podrobný popis ke všem etapám vývoje, který říká, jak má krok po kroku 

vývojář postupovat 

Poslední výhodou, která stojí za zmínku je v pohledu na systém. SSADM se dívá 

na systém celkem ze tří pohledů, které jsou tvořeny opět jednotlivými technikami. Zde 

je podstatný fakt, že všechny použité techniky jsou nenahraditelné. Jsou to tedy tyto tři 

pohledy, které uvádí zdroj [4]: 

1. Identifikace a ověření datové struktury, k tomu SSADM poskytuje následující 

techniky: 

• LDST – Logical Data Structuring Technique  (Modely entit) 

• TNF – Third Normal Form Analysis – (Normalizace) 



Bc. Marek Smolík: Modelový příklad projektování pomocí SSADM 

2010                                                                                                                                
 

29

• CLLD – Composite Logica Data Design (Složený logický datový model) 

2. pohled na informační toky v systému s využitím uzpůsobené verze diagramů 

toků dat(DFD) 

3. pohled z časového hlediska, kde se používají techniky ELH a Proces Outlines.   

3.3 Klíčové techniky metodologie SSADM 

Metodologie SSADM používá mnoho technik, pomocí kterých se popisují a 

vytvářejí modely nového, ale i stávajícího systému.  

Naprosto klíčové a stěžejní jsou celkem tři techniky. Jedná se o Diagram toku dat 

(DFD) – Data Flow Diagram, Životní cyklus entity (ELH) – Entity Life History a 

Model entit (LDS) – Logical Data Structure. 

Pro tuto metodologii existují i další techniky jako například definice požadavků, 

formulace variant, prototyp specifikace, analýza relačních dat, avšak všechny tyto 

vyjmenované techniky jsou pouze druhořadé pro SSADM. 

3.3.1 Diagram toku dat (DFD) – Data Flow Diagram 

Jeho úkolem je znázornit pohyb dat v systému a také mezi systémem a jeho 

okolím. DFD diagramem se popisuje fyzický model současného systému a v rámci 

nového systému se používá při tvorbě logického modelu systému. 

3.3.2 Životní cyklus entity (ELH) – Entity Life His tory 

Životní cyklus entity ukazuje, jak čas působí na systém. Entita je popsána od 

svého vzniku, přes činnosti které vykonává během „života“ až po zánik entity. Všechny 

tyto potřebné údaje o entitě se nacházejí v diagramu, který zobrazuje její životní cyklus. 

Jsou zde zapsány například informace o reakcích na nestandardní události. 

3.3.3 Model entit (LDS) – Logical Data Structure 

Model entit slouží jako základ pro specifikaci jednotlivých procesů, pro kterou 

jako základ slouží datová struktura, jež se v tomto modelu také vyskytuje. Praktický je 

to nejpoužívanější technika, jelikož modely entit se vyskytují ve všech částech 



Bc. Marek Smolík: Modelový příklad projektování pomocí SSADM 

2010                                                                                                                                
 

30

navrhovaného systému od počátečního rozboru současného systému až po podrobné 

specifikace dat, struktur a jednotlivých činností v novém vyvíjeném systému. Každý 

navržený model entit se musí také ověřit z hlediska správnosti. Pokud se daným 

modelem dají realizovat všechny funkce, které byly navrženy, pak je příslušný model 

vytvořen správně. V opačném případě se musí najít chyby a jejich příčiny a model entit 

přepracovat, aby fungoval tak jak má.   

3.4 Slovník dat SSADM 

Slovník plní v metodice SSADM hlavně dokumentační úlohu. Snaží se popsat 

veškeré entity, které byly vytvořeny při analýze systému. Pokud je slovník veden 

pečlivě, slouží pro vývojáře ke snadnému vyhledávání dat a také jako kontrola 

správnosti a úplnosti analýzy a návrhu systému. Každá položka, která je v tomto 

slovníku zaznamenána by měla obsahovat název, náhradní název, stručný popis 

položky, rozsah hodnot, odkud a kam data směřují a odkud pocházejí, jaký má položka 

vztah k ostatním položkám a případné poznámky.  

3.5 Struktura SSADM 

SSADM je rozdělen do šesti etap, které na sebe hierarchicky navazují, což lze 

vidět na obrázku 2. Každá z těchto etap, jejichž diagramy lze vidět na obrázcích 3,4,5,6 

a 7 je ještě dále podrobně rozpracován na jednotlivé kroky, podle kterých se postupuje a 

detailně popisuje všechny úkoly, které se mají provést v daném systému. Tyto moduly 

mají vždy také svůj účel, proč jsou sestavovány a také výsledek (výstup). Pro vytvoření 

představy jak konkrétně jsou jednotlivé kroky v modulech rozpracovány, obsahuje 

příloha 1 názornou ukázku.  

Pro samotný popis a návrh systému dle jednotlivých etap SSADM používá 

formuláře, kterých je celkem 23 různých typů. Jelikož každý tento formulář je většinou 

zobrazen na samostatném listu papíru jsou všechny tyto formuláře k nahlédnutí 

v příloze 3.  Ke každému formuláři je také vypracován jeho detailní popis, ve kterém je 

popsáno, čeho se konkrétní formulář týká a co a jak se do něj vyplňuje. Všechny tyto 

popisy jsou k nahlédnutí v příloze 2. 
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Etapa 1 

Analýza fungování stávajícího 

systému a jeho problémů 

 

Etapa 2 

Specifikace požadavků 

 

Etapa 3 

Výběr technického řešení 

 

Uživatelská specifikace 

 

Etapa 4 

Návrh  struktury dat 

 

Etapa 6 

   Specifikace požadavků 

 

Obrázek 2: Struktura SSADM,[4] 
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3.5.1 ETAPA 1: Analýza fungování stávajícího systém u a 

problém ů 

Úvodní etapa slouží k popisu stávajícího systému, což se provádí pomocí 

diagramů toku dat. Tyto diagramy poté ukazují strukturu analyzovaného systému a jeho 

vzájemnou provázanost. Tato etapa slouží ještě k zaznamenání problémů současného 

systému a také k zápisu požadavků na nový systém. 

 

 
110 Úvodní analýza 
DFD,LSD 

 

120 Zkoumání stávajícího 
systému 
DFD 

   

 

140 Sestavení Seznamu 
problémů/požadavků 

 

 

150 Přezkoumání výsledků 
zkoumání 
QA 

 

Obrázek 3: Zobrazení struktury Etapy 1, [4] 

 

3.5.2 ETAPA 2: Specifikace požadavk ů 

Tato etapa plynule navazuje na předchozí etapu a jsou zde detailněji rozebrány 

požadavky na nový systém. Provádí se zde také návrh struktury požadovaného systému, 

který tvoří především popis datových toků, rozbor entit vyskytující se v systému a jejich 
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vzájemné propojení. Pro vybrané entity se vytváří životní cykly entit, které přispívají 

k detailnějšímu poznání systému. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Obrázek 4: Zobrazení struktury Etapy 2, [4] 
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3.5.3 ETAPA 3: Výb ěr technického řešení 

V této etapě se především provádí návrh a popis technického zařízení, což 

znamená popsat hardware a software, který by měl být použit pro samotnou aplikaci 

systému. Dále se zde začínají připravovat uživatelská příručka nebo plány na testování.  
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alternativ 
technického řešení 
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technické 
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a výkonnosti 
navrhovaného 
systému 

 
Obrázek 5: Zobrazení struktury Etapy 3, [4] 
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3.5.4 ETAPA 4: Návrh struktury dat a ETAPA 5: Návrh  proces ů 

Etapy Návrh struktury dat a Návrh procesů se navzájem ovlivňují a jsou spolu 

dosti provázané. Z tohoto důvodu jsou také zobrazeny na společném digramu.  

Etapa 4 slouží k provedení relační datové analýzy, což je normalizace. 

Z normalizace se poté odvodí datový model, který se srovnává s modelem entit.  

Etapa 5 má za úkol upřesnit formulář Katalog dotazů a vytvořit s jeho pomocí 

kostru procesů. 

  

 
 
    
   

510 Specifikace 
Kostry logiky 
dotazů LEPO 

 
 
 
 
 
 

410Provedení 
relační datové 
analýzy  TNF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 6: Zobrazení struktury Etapy 4 a současně Etapy 5, [4] 
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3.5.5 ETAPA 6: Fyzický návrh 

V tomto kroku se převádí složený logický model, který vznikl v etapě 4 na model 

fyzický. Výsledkem fyzického návrhu jsou především standarty a dokumentace, které 

slouží pro vývoj softwaru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 7: Zobrazení struktury Etapy 6, [4] 
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4 Praktická aplikace metodologie jako příklad postupu 

projektování IS 

Praktickým výstupem této diplomové práce je aplikace metodologie SSADM pro 

vývoj subsystému Evidence a správy objednávky pro restaurační zařízení. V současné 

době restaurační zařízení disponuje objednávkovým systémem, který je však nepříliš 

vyhovující. 

4.1 Současný IS firmy 

V současné době je v restauraci zaveden do plného provozu informační systém, 

který eviduje objednávky pizz a jídel. Další činnosti spojené s chodem celého zařízení 

jsou zaznamenávány v papírové podobě. 

Hardwarová architektura systému je realizována z osobního počítače, který se 

skládá z dotykového LCD monitoru, case ukrývající hardwarové komponenty počítače, 

myši, klávesnice a malá tepelná tiskárna na účtenky. Pro psaní v systému lze využít 

buďto připojenou klávesnici nebo klávesnici dotykovou, která je součástí každého okna 

v systému, kde je potřeba cokoliv zapsat. K tomuto počítači je připojen datovým USB 

kabelem mobilní objednávkový telefon. Tento počítač eviduje všechny objednávky, 

které se v restauraci vyskytnou.  

Každý pracovní den se vždy spustí nejdříve telefon a poté informační systém. 

V případě, že tento postup byl proveden v opačném pořadí, neproběhla by inicializace 

telefonu se systémem a nebylo by možné automaticky přijímat telefonické objednávky. 

Po spuštění systému se zobrazí úvodní obrazovka, jejíž vzhled je zobrazen na obrázku 

8. Na této úvodní obrazovce je mnoho tlačítek, které jsou rozděleny do šesti sekcí. 
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Obrázek 8: Systém Restaurace a jeho jednotlivé subsystémy 

Sekce Pokladna Výstupy 

Databáze 
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V první sekci Program se nachází tlačítko Obsluha, s jehož pomocí je možné se 

přihlásit se jako běžný uživatel nebo jako uživatel, který má rozšířené pravomoce a 

může upravovat nastavení programu. Tyto pravomoce má pouze správce systému a 

majitel firmy. Dále je zde tlačítko Konec, které ukončí program a tlačítko O 

Programu. To vypíše informace o verzi a o autorovi programu. 

Ve druhé sekci Pokladna se nachází hned několik tlačítek, jako například 

Typování, které otevře úvodní objednávkové okno(Obrázek 9). Tlačítko Vklad/Výb ěr 

otevře okno s přehledem denní tržby a s možností denní tržbu navýšit nebo z ní odebrat 

ručně. Nejdůležitější tlačítko se jmenuje UzávěrkaX a má za funkci podle všech 

denních objednávek spočítat denní tržbu a spotřebu ingrediencí, které byly potřeba 

k jejich vykonání. Dále se zde ještě nachází tlačítka tvořící výpisy a seznamy, vkladů a 

výběrů, tržeb, účtenek nebo všech uzávěrek.  

V sekci Vstupy se dají nastavovat slevové akce na pizzy a jídla, přidat položku do 

seznamu klientů(Obrázek 13) nebo vkládat nově přijaté zboží, které se eviduje. 

Další sekcí v informačním systému jsou Výstupy. V této sekci je možné si nechat 

udělat součty a výpisy stavu zásob ve firmě nebo počet jednotlivých pizz a jídel 

udělaných za jednotlivé dny. Všechny tyto informace lze odeslat na email pomocí 

tlačítka Odeslat prodeje. 

Sekce Firma  umožňuje provádět nastavení programu. Toto nastavení lze provést 

bez přítomnosti administrátora a pomocí tlačítka Uživatelé je možné nastavit práva 

nebo vytvořit, popřípadě smazat uživatele. 

Poslední sekcí je Databáze, ve které se provádí změny v recepturách nebo pro 

přidávání nového druhu pizzy a jídla. Tuto databázi je poté možné i zálohovat a nechat 

si vypsat seznam všech provedených záloh, které jsou důležité pro zjištění verzí 

jednotlivých aktualizací. 

Systém funguje tak, že před každým vytvořením objednávky, ať už telefonické 

nebo i ruční, musí být aktivní okno pro tvorbu objednávek, které je zobrazeno na 

obrázku 9. Toto okno se aktivuje stisknutím tlačítka Typování v úvodním okně systému 

(Obrázek 8). Při ručním zadávání objednávky stačí kliknout na zelené objednávkové 

pole a otevře se další okno, ve kterém se přidá příslušný klient a kompletní objednávka 

pro daného zákazníka, která bude vždy zobrazena v pravé části okna.       
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Obrázek 9: Úvodní objednávkové okno 
 

U častější telefonické objednávky se nemusí klikat na zelená pole, protože další 

okno se otevře automaticky po přijetí hovoru. Nyní nastávají dvě možnosti, které okno 

se dále zobrazí. První z nich je varianta, kdy volá zákazník, který ještě není 

registrovaný. To znamená, že na monitoru se zobrazí tabulka s údaji, které se mohou 

vyplnit o každém zákazníkovi. V této tabulce se automaticky zobrazí v kolonce telefon 

telefonní číslo, ze kterého zákazník volá. Výjimku tvoří pouze ti zákazníci, kteří volají 

ze skrytého čísla. V tom případě je kolonka s telefonem prázdná a vyplní se ručně podle 

informací od příslušného zákazníka. Mezi povinné údaje, které se musí zapisovat u 

každé objednávky, kromě již zmíněného telefonu patří jméno, příjmení (popř. název 

firmy do které se má objednávka doručit) a adresa. U každého zákazníka se dají 

zaznamenat až tři adresy. Tyto údaje se poté uloží do seznamu zákazníků (Obrázek 13) 

a přejde se k zadávání konkrétní objednávky podle přání zákazníka (Obrázek 10).  

Klávesnice 
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Zde lze zvolit buď pizzu(žluté pole) a k ní popřípadě je možné přidat i ingredienci 

navíc(růžové pole). U ingrediencí zdarma je nutná zvýšená pozornost při zadávání, 

protože jednotlivé ingredience se od sebe cenově liší. Pravidlo je takové, že zákazník si 

může ingredience libovolně podle chuti měnit, avšak cena pizzy nemůže být nižší, než 

je její původní cena. Pro tyto případy je v systému tlačítko Zdarma.  

Dále si zákazník může objednat jídlo(modré pole) a přílohu(zelené pole) nebo se 

může zadat i speciální přání, které je možné zákazníkovi splnit, což lze vidět na obrázku 

11. 

 

 

 
Obrázek 10: Okno objednávání pizzy a jídla 
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Obrázek 11: Okno obsahující záložky speciálních přání 

 

 

 Po ukončení hovoru se celá objednávka dokončí stisknutím tlačítka 

Platit (Obrázek 10) a vyskočí dokončovací okno, kde se stiskne tlačítko Platit 

tisk(Obrázek 12). Na níže uvedeném obrázku je na levé straně zobrazena účtenka, která 

však slouží jen pro účetní potřeby a v případě potřeby jako duplikát. Z tiskárny se 

vytiskne účtenka, která obsahuje všechny zadané údaje, druh a počet objednaného jídla 

či pizzy a jejich jednotlivou i konečnou cenu. Tato účtenka poté slouží pro rozvozce, 

který podle ní doručí objednávku na uvedenou adresu a zákazník zaplatí rozvozci 

příslušnou částku. 

Bez tomata 

Objednávka 
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Obrázek 12: Náhled dokončovacího okna 

 

Takto se postupuje vždy, když si objednává zákazník, který zatím nebyl 

zaznamenán v databázi, lépe řečeno jeho telefonní číslo ještě nebylo zaznamenáno, 

protože právě telefonní číslo zákazníka je zde chápáno jako jedinečný údaj (tzv. 

primární klíč v databázové terminologii). Může totiž nastat, že zákazník již do 

Restaurace volal z jiného telefonního čísla. Poté je postup zadávání stejný jako u 

nového zákazníka. Na přání zákazníka je však možné poté údaj o telefonním čísle 

dodatečně upravit.  Jestliže volá zákazník, který je již uložen v databázi, automaticky po 

přijetí hovoru vyskočí tabulka o zákazníkovi i s jeho již dříve zadanými údaji a 

předchozími objednávkami. Zde si příjemce objednávky pouze ověří, zda již zadané 

údaje jsou stále aktuální, pokud je zadáno více adres, tak vybere jednu aktuální podle 

přání zákazníka a přejde se k zadávání objednávky. V případě jakékoliv změny se 

informace ihned upraví, aby nedošlo k nesrovnalostem při doručení objednávky, a uloží 

zpět do seznamu klientů (Obrázek 13). Po zadání objednávky se opět jen vytiskne 

účtenka. V seznamu klientů lze konkrétního zákazníka nejdříve vyhledat podle 

zadaných údajů a poté i provádět úpravy pomocí tlačítka Uprav. Kromě toho zde lze 

přidat nového zákazníka tlačítkem Nový a vyplněním příslušné tabulky a povinných 

údajů.  

účtenka 

Tlačítko Platit tisk 
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Obrázek 13: Seznam klientů 

 

Dále tento systém slouží nejen pro zadávání veškerých objednávek pro rozvoz, 

ale také pro objednávky, které se za celý den přijmou v restauraci. Po zavírací době se 

každý den z bonové knížky přepíší veškeré denní objednávky do tohoto systému jako 

jedna objednávka.  

Kromě činností týkajících se objednávek pizz a jídel a evidence zákazníků systém 

ještě hlídá celkovou denní tržbu, která každý den musí souhlasit se součtem tržby na 

všech obálkách od rozvozců a obsluhy baru. Tyto sumy se každý den porovnávají a 

hledají se poté případné chyby v součtech na obálkách. K této kontrole napomáhá i 

záloha účtenek, kterou si lze za jednotlivé dny prohlížet dle potřeby.  

4.2 Systémový pohled na firmu 

Stěžejní činností této firmy, která podniká v oboru restauraterství je tvorba a 

především rozvoz jídel koncovým zákazníkům. Kromě rozvozu je zde však několik 
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dalších činností, které se provádějí prakticky denně a všechny na sebe vzájemně 

navazují.  

4.2.1 Telefonická objednávka a rozvoz jídel 

Tato stěžení činnost pro firmu je již detailně popsána v předchozí kapitole 4.1, 

která popisuje současný stav informačního systému. 

4.2.2 Nákup zásob 

Jednou ze stěžejních činností podmiňující chod restaurace jsou nákupy zásob, 

které se musí prakticky obden provádět. Pro nákup existuje univerzální seznam všech 

ingrediencí, surovin a jiného potřebného materiálu. Tento seznam se před nákupem 

vytiskne z počítače a poté se do něj ručně podle potřeb zapíše množství dané suroviny či 

ingredience. Poté se provede samotný nákup a faktura se předá vedení, které si jí založí 

mezi ostatní pro provedení účetní kontroly. Kromě takového nakupování mohou 

provádět drobné a nezbytně nutné nákupy i rozvozci během své směny na příkaz 

hlavního kuchaře. Musí vždy ke každému nákupu doložit potvrzenou účtenku. 

4.2.3 Objednání zásob 

Kromě vlastního nákupu se některé ingredience telefonicky objednávají u 

specializovaných výrobců. Pro představu to je například sýr, šunka, maso a také 

mražené potraviny jako jsou hranolky, krokety, nebo mořské plody. Dodavatel pak ve 

sjednaném termínu doveze objednávku do kuchyně, kde jí převezme hlavní kuchař. 

Vystaví se faktura a na jejím základě se okamžitě na místě provede platba v hotovosti. 

Poté následuje stejný proces jako u nákupu zásob. Faktura se předa vedení firmy. 

 

4.2.4 Objednávka pizzy a jídel v restauraci 

Tato restaurace se sice především zaměřuje na rozvoz jídel zákazníků, avšak je 

samozřejmostí, že si zákazníci mohou objednat jídlo i přímo u obsluhy baru a 

zkonzumovat ho na místě. Princip takovéto objednávky je pak následovný. Zákazník 

nahlásí obsluze číslo jídla, které by si chtěl objednat a obsluha si poté do vlastní bonové 
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knížky zaznamená číslo jídla a jeho cenu. Bonová knížka obsahuje malé očíslované 

lístečky, přičemž, každé číslo je zde uvedeno dvakrát a zapisuje do ní přes kopírovací 

papír. Vyplněný bon pak zanese do kuchyně, připne ho na nástěnku a oznámí kuchaři, 

že je nová objednávka. Kuchař po vytvoření objednávky přivolá obsluhu baru, která si 

do kuchyně přijde pro hotovou objednávku a bon se z nástěnky přemístí do přichystané 

krabičky. Tímto se považuje objednávka za vyřízenou    

4.2.5 Evidence denních činností rozvozc ů  

Ze začátku je důležité uvést, že každý rozvozce má na začátku své směny 

připravenou hotovost ve výši 1000 Kč. Princip evidence denních činností je takový, že 

rozvozce si na konci své směny vezme prázdnou obálku, na kterou uvede údaje, se 

kterými se za danou směnu setkal. Mohou to být tyto:  

1. Jméno, datum  a druh směny  

2. Celkovou tržba – je to součet všech bonů, které má rozvozce na svém hřebíčku 

3. Hodnota stravenek – přijímají se i jídelní stravenky, takže se provede jejich 

součet hodnot 

4. V.I.P. karty – Vedení tyto karty rozdává TOP zákazníkům a ti následně těmito 

kartami mohou platit své objednávky. Jedna karta má hodnotu 119kč.  

5. Pizza body – akce Restaurace. Zákazníci sbírají body na krabicích od pizzy. Za 

deset bodů podle přání obdrží slevu 100 Kč nebo dostanou láhev sektu. 

Rozvozce uvede počet bodů a jejich hodnotu. Příklad: 20kusů pizza bodů = 200 

Kč 

6. Nákup zboží – v případě nutnosti rozvozce může provést nákup v obchodě. Na 

základě potvrzené účtenky uvede cenu nákupu a přiloží účtenku. Za potvrzenou 

účtenku se považuje účtenka, na které musí být vždy razítko prodejce a jeho 

podpis. 

7. Tankování pohonných hmot - během dne rozvozce podle potřeby může 

dotankovat pohonné hmoty. Opět na základě potvrzené účtenky, uvede cenu. 

Dále se v případě tankování uvádí, kolik bylo ujeto kilometrů na jedno 

natankování (stav malého tachometru, který se po každém tankování nuluje). Na 

obálce se uvádí jako Plyn. 
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8. Počet odvezených pizz – ze všech bonů se provede součet pizz. Slouží pro 

kontrolní spočítání pizzakrabic. Hlídá se takto jejich spotřeba a omezuje se tak 

možnost odcizení.  

9. Cenové rozdíly – může se stát, že se při tvorbě objednávky udělá chyba v ceně, 

či se například akční produkt zdarma zadá s plnou cenou. V takovém případě se 

tyto skutečnosti zaznamenávají na obálku a uvede se zde číslo objednávky, 

původní cena, nová cena a rozdíl cen.  

10. Konečná hotovost – je to celková peněžní hotovost, která rozvozci zbyla. Její 

hodnota se vypočítá:  

 

Konečná hotovost = Celková tržba - Hodnota stravenek - Pizza body - Nákup    

zboží - Tankování pohonných hmot 

 

Všechny tyto výše uvedené položky se vloží do obálky, zalepí se a odevzdají ke 

kontrole obsluze na baru. Ta provede kontrolu správnosti uvedených údajů po 

rozvozcích podepíše danou obálku a uloží do trezoru. Jak taková obálka přibližně 

vypadá lze vidět na obrázku 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 14: Vzor obálky pro evidenci denních tržeb 
 

Marek       večer     2.10.2009 
       Bon č.      pův. cena    nová cena     rozdíl 
Tržba:                7500 Kč   1200  119 Kč 139 Kč       + 20kč 
Stravenky:         1000 Kč 
Body:        10ks - 100 Kč 
V.I.P.karty – 1ks 119 Kč 
Nákup:                   50kč 
Plyn:                    300kč     natankováno: 30,52  
                   Ujeto: 315 km 
Hotovost :           5931 Kč 
      Počet odvezených pizz: 50 ks 



Bc. Marek Smolík: Modelový příklad projektování pomocí SSADM 

2010                                                                                                                                
 

48

4.2.6 Evidence zam ěstnanc ů 

S každým zaměstnancem je sepsána konkrétní dohoda podle druhu pracovního 

poměru. Jeho osobní údaje jsou evidovány v jednoduché tabulce vytvořené v programu 

MS Excel. 

4.2.7 Rozpis sm ěn a jejich evidence 

 
Na každý měsíc je zhruba týden dopředu před začátkem měsíce vytisknutý 

formulář (tabulka), kde jsou všichni zaměstnanci rozepsáni do jednotlivých denních 

směn, které se pro rozvozce dělí na tyto druhy. 

1. Celodenní - znamená přítomnost od otevírací doby až do doby, kterou určí 

hlavní kuchař daného dne. Znamená to, že není stanoven přesný konec směny. 

2. Obědová – zde také není přesně stanoven konec směny. Rozvozce je přítomen 

od otevírací doby až do doby, kterou určí hlavní kuchař daného dne. Prakticky 

se jedná o výpomoc během doby obědů, tudíž zhruba kolem 14:30. 

3. Večerní – na tuto směnu chodí dva rozvozci, kdy první z nich pracuje od 17:00 

až do rozvezení posledního rozvozu, který se uskuteční vždy ihned po zavírací 

době. Druhý rozvozce začíná svou směnu v 18:00 a také končí rozvezením 

posledního rozvozu. 

 

Kuchaři jsou na každý den rozdělení do pozic hlavní kuchař, druhý kuchař a 

pomocný kuchař, což zpravidla bývají brigádníci. Jejich pracovní doba začíná každý 

pracovní den vždy hodinu před otevírací dobou. 

Systém pro tvorbu tohoto seznamu je takový, že všichni zaměstnanci jsou 

všeobecně rozděleni na dvě skupiny. Jedna z nich jsou stálí zaměstnanci a druhou jsou 

brigádníci. Seznam se tvoří tak, že na přiložený papír si všichni zaměstnanci zapíší dle 

svých možností dny, kdy by chtěli mít volno nebo převážně studenti si zapisují přímo 

konkrétní dny, které můžou pracovat. Poté si formulář převezme vedení a provede 

přibližný součet odpracovaných hodin pro každého zaměstnance a vytvoří podle papíru 

s požadavky zaměstnanců rozpis směn. Platí pouze pravidlo, že obě skupiny 

zaměstnanců by měli mít zhruba stejný počet odpracovaných hodin, přičemž u stálých 

zaměstnanců je tento počet větší než u brigádníků. Týká se to, ale pouze prvního 
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rozpisu na začátku měsíce. V průběhu daného měsíce si mohou všichni rozvozci i 

kuchaři měnit dle potřeby navzájem směny, přičemž nezáleží, zda se jedná o stálého 

zaměstnance nebo brigádníka. V případě změny provedou změnu v tomto formuláři. Při 

provedení těchto změn se naruší rovnovážný stav odpracovaných hodin. 

Poslední kategorií zaměstnanců jsou číšníci. Princip jejich zadávání směn je 

úplně stejný jako u ostatních zaměstnanců. Jsou přítomni po celou dobu otvírací doby 

restaurace a také si mohou mezi sebou libovolně měnit směny. Na každou směnu je 

vždy přítomen jeden číšník. 

4.2.8 Evidence p říchod ů a odchod ů 

Existuje zde kniha příchodů a odchodů. Kde si zaměstnanci evidují své příchody 

a odchody z práce. Píše se zde příchod, odchod a celkový počet odpracovaných hodin. 

Vše se provádí ručně. Na základě těchto údajů je pak každý měsíc proveden součet 

odpracovaných hodin u každého zaměstnance a je mu podle toho vyplacena mzda. 

Tento princip je však hodně nedůvěryhodný a založen pouze na dobré vůli 

zaměstnanců, jelikož zde hrozí riziko připisování hodin od jednotlivých zaměstnanců. 

4.2.9 Evidence aut 

Evidence aut se prakticky neprovádí. Jedna z věcí, která se sleduje, je přibližná 

průměrná spotřeba paliva každého auta. Ta se provádí na základě účtenek za čerpání 

pohonných hmot, na kterých je pro přehlednost vždy uvedeno nahoře koncové dvojčíslí 

SPZ auta. Existuje zde i kniha jízd pro každé vozidlo. Zde se vždy před začátkem 

směny i po jejím skončení zapisuje aktuální stav na tachometru. Další evidence se 

provádí jen na základě faktur získaných z oprav aut v servisu. Tyto faktury se poté 

evidují a účtují.  

 

4.3 Závěrečná syntéza 

 Po podrobném prozkoumání popsaných činností a celkového pohledu na firmu lze 

vypozorovat několik problémových oblastí, které by v budoucnu měly být odstraněny. 
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Na základě těchto poznatků, lze také sestavit schéma, které popisuje strukturu nového 

informačního systému.  

4.3.1 Problémové oblasti 

Ze všech zjištěných problémových oblastí je třeba zdůraznit hlavně tyto dva 

problémy: 

• Objednávkový systém obsahuje neautomatizované části, čehož plynou následné 

jednorázové dávkové vstupy. Toto se týká především dodatečného zapisování 

objednávek z restaurace na konci směny. Z toho vyplývá, že v průběhu dne 

neexistuje celkový přehled o tržbách a objednávkách. 

• V systému se vykytuje problém duplicitních záznamů u registrovaných klientů. 

Zákazníci jsou evidováni na základě telefonního čísla, ze kterého volají, avšak 

pokud volají z jiného čísla, jsou registrovaní podruhé. V databázi jsou poté 

evidováni někteří klienti opakovaně. 

 

Mezi další problémové oblasti zkoumaného systému, které byly objeveny, lze 

zařadit: 

• Velmi složitá a problematická možnost provedení inventury ve firmě, jelikož 

nejsou evidovány úplně všechny ingredience. 

• Nepřehledné a zdlouhavé zapisování stavu některých ingrediencí, které se musí 

denně po směně převažovat. Tyto stavy se zapisují do ručně do papírů 

• Chybí detailní a přehledné informace o autech, jejich opravách a kdo daný den 

řídil které auto. 

• Nepřehledné zapisování směn – vznik problému při výměně směn mezi 

zaměstnanci a následném přepisování formuláře a pro případ nečekané ztráty či 

poškození není vytvořena záloha 

• Chybí evidence zaměstnanců – Týká se to především již výše zmiňovaných 

příchodů a odchodů z práce. 
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4.3.2 Výsledné schéma IS 

 Na obrázku 15 je výsledné schéma budoucího komplexního informačního 

systému firmy. Skládá se z jednotlivých subsystémů Správa surovin, Správa vozového 

parku, Správa financí, Správa zaměstnanců a Správa objednávek, které spolu vzájemně 

spolupracují. Tyto subsystémy poté dle svých určení spolupracují s okolím systému, 

které tvoří Okresní hygienická správa, Dodavatelé, Banka, Autoservis, Finanční úřad a 

Zákazník.  

 

 

 
Obrázek 15: Systém restaurace a jeho jednotlivé subsystémy 
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4.4 Návrh IS pomocí metodologie SSADM 

Metodologie SSADM používá pro samotný návrh systému speciální formuláře, ve 

kterých je navrhovaný systém podrobně popsán, což již bylo zmíněno v předchozí 

kapitole. Tyto formuláře jsou zpravidla navzájem propojeny vzájemnými odkazy a 

probíhá zde prakticky neustálá kontrola a provázanost jednotlivých navrhovaných částí 

systému. Při tvorbě tohoto příkladu návrhu systému byly vynechány etapy Výběr 

technického řešení a Fyzický návrh a některé formuláře 160,220 a 230, protože v této 

práci se jednalo pouze o vytvoření logického konceptu systému. Jelikož se některé 

z vyplňovaných formulářů v průběhu návrhu mnohokrát opakují, bude v tomto příkladu 

vždy ukázán pouze jeden z každého druhu, který byl použit pro návrh a popis systémů. 

Zbytek vyplněných formulářů pak je součástí této práce jako příloha 4. Veškeré 

formuláře použité při vytvoření tohoto příkladu jsou dostupné ve zdroji[4]. 

 
 
Etapa 1: Analýza a fungování stávajícího systému a problému 

 V této první etapě se provádí úvodní analýzy systému a definují se problémy a 

požadavky, které se zapisují do formuláře 10 (Problem/Requirements list). Tento 

formulář lze vyplněný vidět na obrázku 16. Dále se zde také vytvářejí diagramy toku dat 

(DFD). DFD diagramy jsou zakreslovány do formuláře 05.  Diagramy popisují budoucí 

systém a jsou k nahlédnutí ve volně vložené příloze umístěné na konci této práce, 

jelikož z důvodu svého rozsahu jsou zpracovány na větším formátu papíru. Pro 

nakreslení těchto diagramů byla v této práci využita demo verze programu CASE studio 

2 verze 2.21. 

 Na závěr etapy je provedeno přezkoumání dosažených výsledků a jejich případná 

první oprava. 
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10       PROBLEM / REQUIREMENTS LIST 
SYSTEM BECO       Restaurace                   SUBSYSTEM O/P   Správa surovin                             SUBSYSTEM AREA 

AUTHOR           Marek Smolík                  DATE   11.2.2010                  PAGE                                    CONT SHEET NO 

PROB/ 
REQ 

REF No 

USER 
ID 

PRIO-
RITY 

PROBLEMS/REQUIREMENTS 

BRIEF DESRIPTION EXT NARR REF 
DFD/LDS 

REF 
BRIEF DESCRIPTION 

EXT 
NARR 
REF 

DFD/LSD 
REF 

P01 
 
 
 
 

 HIGH 
 
 
 
 

Upravení údajů 
objednávky a údajů o 
zákazníkovi 

Změny se provádějí 
pouze papírově. 
Pouze tužkou se 
přepisují na již hotové 
objednávce 

 Každou objednávku bude 
možné otevřít a opravit v ní 
konkrétní potřebné položky a 
poté znovu uložit do systému a 
vytisknout. 

 1.1.2 

P02  LOW Přiřazení zaměstnanců 
k jednotlivým 
objednávkám 

  U každé objednávky bude 
přiřazený seznam zaměstnanců, 
kteří se na objednávce podíleli. 

 1.1.3 

P03  LOW Přiřazení volných vozů 
k jednotlivým 
objednávkám 

  U každé objednávky bude 
přiřazený seznam dostupných 
automobilů, které mohou 
objednávku rozvést. 

 1.1.3 

 
Obrázek 16: Formulář 10 Problem/Requirements list 
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Etapa 2: Specifikace požadavků 

 Tato etapa vychází z připraveného seznamu problémů a požadavků a také 

z navržených DFD diagramů, které byly vytvořeny v předchozí etapě. Na jejich základě 

je v této etapě provedena specifikace požadavků. První realizovaným krokem je zde 

vyplnění formuláře 20(obrázek 17), na kterém jsou pomocí číslice 1 znázorněny vazby 

mezi entitami, vyskytují se v navrhovaném systému. Pro jeho vytvoření se vychází z 

Entitně relačního diagramu (ERD), který se tvoří zároveň s DFD digramy. Podobu ERD 

si je možné prohlédnout na obrázku 25. 

 Dalším krokem je vytvoření logické datové struktury(LDS), ve které se popisují 

veškerá data v systému. První část LDS tvoří popis entit, který se provádí za pomoci 

formuláře 30. Zde je detailně popsán význam každé entity a také všechny entity, které 

k dané entitě náleží. Vyplněný formulář popisující entity je zobrazen na obrázku 18. 

K popisu entit je také určen formulář 70(obrázek 21), do kterého se zaznamenává 

křížové přiřazení entit a datových skladů. Datových skladů je tolik, kolik je entit. Na 

závěr se pro každou entitu vytvoří životní cyklus entity označován jako ELH. Ukázku 

životního cyklu entity pro entitu Zákazník lze vidět na obrázku 22. Ostatní životní cykly 

jsou zobrazeny v příloze 5.  

20      LDST GRID 
SYSTEM         Restaurace       SUBSYSTEM 

AUTHOR      Marek Smolík     DATE  11.2.2010     PAGE 
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Zaměstnanec  1   
Surovina  1        

Automobil  1     
Faktura    1     
           
          
           

 
Obrázek 17: Formulář 20 Matice entit 
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       30                                 ENTITY DESCRIPTION 
SYSTEM                 Restaurace                      SUBSYSTEM      Správa objednávek    

DATE     11.2.2010           PAGE        001              CONT SHEET NO 

ENTITY NAME      Zákazník                 ENTITY REF formulář 70, obrázek 24 

ENTITY DESCRIPTION 
MASTERS DETAILS 

NAME REF NAME REF 

Tato entita vytváří objednávky a pomocí 
jejich atributů může být správně zpracována 
a doručena na místo určení 

Zákazník    

KEY ATTRIBUTES FORMAT LENGHT COMMENTS 

+ ID Zákazníka Integer 4byte Primární klíč 

 Jméno String 20 Křestní jméno 

 Příjmení String 20  

 Ulice String 30 Místo doručení 

 Číslo popisné Integer 1byte  

 Oblast String 40 
Centrum nebo Mariánské 
Hory 

 Telefon String 13 
Číslo, ze kterého je přijata 
h objednávka 

 Telefon 2 String 13 Kontaktní telefon 
 

Obrázek 18: Formulář 30 Popis entit 
 
 
 

Poté se přechází k popisu všech datových toků z DFD diagramu nejnižší úrovně, 

které tvoří druhou část LDS. Pro popis datových toků se používá formulář 40. Jsou zde 

detailně popsány všechny datové toky i se svými atributy, kterým je zde přiřazen i 

konkrétní formát a délka. V případě potřeby, lze přidat i krátký komentář k těm 

atributům, kde je potřeba jejich význam podrobněji popsat. Na obrázku 19, lze tento 

formulář vidět vyplněný.  
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40   MANUAL DATA  INVENTORY 
SYSTEM   Restaurace                             SUBSYSTEM     Správa objednávek                

DATE     10.3.2010              PAGE         011          DFD REF   Restaurace – Úroveň 2 

NO.   11              NAME   Původní objednávka  
DESCRIPTION 
Datový sklad objednávky zašle procesu změna objednávky na základě dotazu 
požadovanou objednávku, ve které mají být provedeny změny.  
 

DATA ITEMS FORMAT 
LENGH
T 

COMMENTS 

ID Objednávky Integer 4byte  

ID Zákazníka Integer 4byte  

ID zaměstnance Integer 1byte  

Číslo položky Integer 1byte  

Název položky String 30  

Množství Integer 1byte  

Cena Integer 2byte  

Datum String 10  

Čas String 5  

Jméno String 20  

Příjmení String 20  

Ulice String 30  

Číslo popisné Integer 1byte  

Oblast String 40  

Telefon String 13  

Telefon 2 String 13  
 

Obrázek 19: Formulář 40 Kartotéka datových položek 
 
 
 

Na popis datových toků navazuje formulář 60(obrázek 20),  do kterého se 

popisuje odkud, kam jednotlivé datové toky směřují. Každý zde popsaný datový tok je 

očíslován podle zápisu v DFD diagramu.  
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60   DATAFLOW  INVENTORY 
SYSTEM   Restaurace                             SUBSYSTEM     Správa objednávek                

DATE     17.2.2010                      PAGE       001 
FLOW 
REF 

FLOW NAME 
DFD 

REFERENCE(S) 
FROM TO 

01 Stornovaná objednávka 
Restaurace – úroveň 
2 

Ext. Objekt - 
Zákazník 

Proces-
Zrušení 

objednávky 

02 Potvrzení storna 
Restaurace – úroveň 
2 

Proces-
Zrušení 

objednávky 

Ext.Objekt-
Zákazník 

03 Objednávka produktů 
Restaurace – úroveň 
2 

Ext. Objekt -
Zákazník 

Proces-
Tvorba 

objednávky 

04 Potvrzená objednávky 
Restaurace – úroveň 
2 

Proces-
Tvorba 

objednávky 

Ext.ObjektZá
kazník 

05 Upravená objednávka 
Restaurace – úroveň 
2 

Ext. Objekt - 
Zákazník 

Proces-
Změna 

objednávky 

06 
Potvrzení změny 
objednávky 

Restaurace – úroveň 
2 

Proces-
Změna 

objednávky 

Ext.objekt- 
Zákazník 

07 
Žádanka o zrušení 
objednávky 

Restaurace – úroveň 
2 

Proces-
Zrušení 

objednávky 

Datový 
objekt-

Objednávky 

08 
Potvrzení zrušení 
objednávky 

Restaurace – úroveň 
2 

Datový 
objekt-

Objednávky 

Proces-
Zrušení 

objednávky 

09 Nová objednávka 
Restaurace – úroveň 
2 

Proces-
Tvorba 

objednávky 

Datový 
objekt-

Objednávky 

10 
Žádanka o původní 
objednávku 

Restaurace – úroveň 
2 

Proces-
Změna 

objednávky 

Datový 
objekt-

Objednávky 

11 Původní objednávka 
Restaurace – úroveň 
2 

Datový 
objekt-

Objednávky 

Proces-
Změna 

objednávky 

12 Změněná objednávka 
Restaurace – úroveň 
2 

Proces-
Změna 

objednávky 

Datový 
objekt-

Objednávky 

13 Osobní údaje zákazníka 
Restaurace – úroveň 
2 

Ext. Objekt - 
Zákazník 

Proces-
Tvorba 

objednávky 

14 
Dotaz na množství 
surovin 

Restaurace – úroveň 
2 

Proces-
Tvorba 

objednávky 

Datový 
objekt-

Suroviny 
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Obrázek 20: První strana Formuláře 60 Seznam datových toků 

   70   DATA STORE/ENTITY CROSS REFERENCE 

SYSTEM         Restaurace                            SUBSYSTEM             Správa objednávek              

DATE        12.3.2010                                 PAGE 

DATA 
STORE REF 

NAME 
LDS ENTITIES & STRUCTURE 

 
Restaurace-
úroveň 2 

Objednávky 
 
 
 
 
 
 

Restaurace-
úroveň 2 

Zákazníci 

Restaurace-
úroveň 2 

Zaměstnanci 

Restaurace-
úroveň 2 

Automobily 

Restaurace-
úroveň 2 

Suroviny 

  

 
Obrázek 21: Formulář 70 Křížové přiřazení datových objektů a entit 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 22: Životní cyklus entity Zákazník 
 
 
 
 
 

Objednávka 

Zákazník Surovina 

Zaměstnanec Automobil 

Zákazník 

Požadavek na 
zrušení 

Žádost o 
registraci 

Žádost o 
změnu  

Změna 
reg. údajů   

Poznámka- 
problémový 
zákazník  

Nespokojenost - 
Již nechce 
objednávat  

Zákazník 
chce vytvářet 
objednávky  
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Dále se postupuje vyplňováním formuláře 190(obrázek 23), jenž slouží k popisu 

jednotlivých procesů, které se vyskytují v DFD diagramu. Uvádí se zde názvy všech 

procesů, označení a podrobný popis jejich významu v systému. Na závěr se vyplňuje 

katalog událostí, který je reprezentován formulářem 200. Tento formulář je v průběhu 

dalších etap dle potřeby postupně upravován a rozšiřován. Vyplněnou podobu je lze 

prostudovat na obrázku 24.  

  
 
190                         EMENTARY FUNCTION DESCRIPTION 
SYSTEM          Restaurace                         SUBSYSTEM     Správa objednávek 
DATE       20.3.2010                               PAGE 
PROCESS 

NO 
PROCESS NAME BRIEF DESCRIPTION 

1.1.1 Zrušení objednávky 

V tomto procesu se provádějí veškeré 
operace, které jsou třeba ke zrušení 

objednávky na pokyn zákazníka. Zákazník 
požádá zaměstnance Restaurace o zrušení 
jeho objednávky a ten zadá požadavek na 

zrušení, na který dostane odpověď. To 
posléze sdělí zákazníkovi. 

1.1.2 Změna objednávky 

Tento proces složí pro provádění všech 
potřebných změn, které se týkají objednávek. 

Provádí se zde změny položek na 
objednávkách a také změny údajů o doručení 

objednávek. Jsou to hlavně změny adres a 
také telefonních kontaktů na zákazníka 

1.1.3 Tvorba objednávky 

Zde se vytváří celá objednávka. Provádí se 
zde zaznamenávání nových údajů o 

zákaznících, pokud ještě nejsou v databázi. 
Ke konkrétním zákazníkům jsou zde 

přidávány jednotlivé objednávané položky 
dle přání zákazníka. 

 
Obrázek 23: Formulář 190 Popis elementárních funkcí 
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200 EVENT CATALOGUE 
SYSTEM       Restaurace                       SUBSYSTEM    Správa objednávek               DATE   25.3.2010                    PAGE         0001 
PROCESS/FUNCTION NAME - &ID RECORD-DELIVERY-12     1.1 Správa objednávek 

EVENT 
ID 

EVENT 
NAME 

EVENT DESCRIPTION 
ENTITIES 

AFFECTED 

EFFECT 
TYPE 

(I/M/D) 

VOLUMETRICS 

PER MAX AVG COMMENTS 

001 
Stornování 
objednávky 

Zaměstnanec si dle přání 
zákazníka vyhledá 

objednávku a provede její 
zrušení  

Objednávka D Den 300 10  

002 
Upravení 
objednávky 
produktů 

Zaměstnanec provede úpravu 
objednávky podle přání 

zákazníka 
Objednávka M Den 300 15  

003 
Vytvoření 
objednávky 

Vytvoření nové objednávky 
od zákazníka. Zaměstnanec 
vybere podle přání zákazníka 
produkty, přidá údaje o 
zákazníkovi a uloží  

Zákazník 
Objednávka 

Suroviny 
I Den 300 130  

 
Obrázek 24: Formulář 200 Katalog událostí 
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Obrázek 25: Entitě relační diagram (ERD) navrhovaného systému 
 
 
 

Po vyplnění všech formulářů, které obsahuje tato etapa, se opět provádí posouzení 

a schválení návrhu systému, tak jako tomu bylo i v předchozí etapě. 
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Etapa 4: Návrh struktury dat 

 Vstupní informace pro etapu Návrh struktury dat jsou především čerpány z 

formulářů, které se týkají popisu entit. Prvním krokem v této etapě je vytvoření popisů 

vstupů a výstupů pro jednotlivé obrazovky, které se vyskytují v informačním systému. 

Pro popis vstupů a výstupů je určen formulář 50, jehož vyplněnou podobu si lze 

prohlédnout na obrázku 26. K vyplnění tohoto formuláře byly použity obrazovky z 

 kapitoly 4.1. 

  
50        I/O DESCRIPTION 

SYSTEM                      Restaurace        SUBSYSTEM     Správa objednávky 
DATE      2.3.2010        PAGE                                          CONT SHEET NO 
DFD REF(S)                              DFD REFS-PROCESS NO(S) proces 1.1.3,DFD, 
úroveň 2 
I/O REF NO  In 04                            I/O NAME    In-Ukončení objednávky 

DESRIPTION 
Kliknutím na tlačítko Platit se dokončí zadávání položek k dané objednávce a přejde 
se na další okno k potvrzení a uložení této objednávky. 
 
 
DATA ITEM FORMAT LENGHT COMMENTS 

ID Objednávky Double 10 Primární klíč 

Datum Text 10 Datum přijetí objednávky 

Čas Text 10 Čas vytvoření objednávky 

Číslo položky Double 10 Číselné označení jídla 

Název položky Text 30 Pojmenování položky 

Množství Char 100 Počet kusů položky 

Cena Text 10 Částka v Kč 

ID Zákazníka Double 10 Primární klíč 

Jméno Text 20 Křestní jméno 

Příjmení Text 30  

Ulice Text 30 Místo doručení 

Číslo popisné Double 10  

Oblast Text 20 Centrum nebo Mar. Hory 

Telefon Char 10 
Číslo, ze kterého je přijata 
objednávka 

Telefon 2 Char 10 Kontaktní telefon 

   
Obrázek 26: Formulář 50 Popis vstupů/výstupů 
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130 INPUT TO TNF DATA ANALYSIS 
 

SYSTEM _________Restaurace______  SUBSYSTEM _____Správa objednávek_____DATE __27.3.2010____ PAGE ___0001________ 
 

DFD OR LDS 
SOURCE IDEN 

SOURCE IDENTITY/DESCRIPTION 
SOURCE 
IDEN NO 

COMMENTS DIFF FACTOR COLLECTED 

Úroveň 1, 1.1 
Úvodní objednávkové okno / zde se 
začíná s každou objednávkou pokud, je 
zadávána telefonicky  

Obrázek 9 
Tento obrázek je dostupný 
v dokumentu Diplomová 
práce Marek Smolík 

Obtížnost 2 K dispozici 

Úroveň 1, 1.1 

Okno objednávání pizzy a jídla / 
poklikáním na příslušné pole dle přání 
zákazníka vzniká objednávka, která se 
zobrazuje v pravé části 

Obrázek 
10 

Tento obrázek je dostupný 
v dokumentu Diplomová 
práce Marek Smolík 

Obtížnost 3 K dispozici 

Úroveň 1, 1.1 
Okno obsahující záložky speciálních přání 
/ k dané objednávce se mohou přidávat a 
ubírat ingredience a přílohy dle požadavků 

Obrázek 
11 

Tento obrázek je dostupný 
v dokumentu Diplomová 
práce Marek Smolík 

Obtížnost 2 K dispozici 

Úroveň 1, 1.1 
Náhled dokončovacího okna / Sumarizace 
vytvořené objednávky, která se uloží do 
systému a následně zpracuje 

Obrázek 
12 

Tento obrázek je dostupný 
v dokumentu Diplomová 
práce Marek Smolík 

Obtížnost 1 K dispozici 

Úroveň 1, 1.3 
Seznam klientů / databáze registrovaných 
zákazníků a jejich údajů. Lze přidat 
nového nebo upravit stávajícího zákazníka 

Obrázek 
13 

Tento obrázek je dostupný 
v dokumentu Diplomová 
práce Marek Smolík 

Obtížnost 2 K dispozici 

Úroveň 1, 
1.1,1.2,1.3 

Úvodní okno informačního systému / zde 
si uživatel zvolí jakou činnost chce 
vykonávat. Např. Vytvořit objednávku, 
nastavit slevové akce, výpis 
spotřebovaných surovin atd. 

Obrázek 8 

Tento obrázek je dostupný 
v dokumentu Diplomová 
práce Marek Smolík Obtížnost 4 K dispozici 

 
Obrázek 27: Formulář 130 Zdroje pro relační datovou analýzu 
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Následujícím krokem této etapy je provedení relační datové analýzy. Před jejím 

zahájením je důležité si nejdříve popsat všechny potřebné zdroje. K tomuto popisu je 

určen formulář 130(obrázek 27), do kterého se v tomto případě zapisují popisy 

jednotlivých obrazovek informačního systému z kapitoly 4.1. Poté je zapotřebí provést 

normalizaci dat u entit, které jsou popsány vazbou typu M:N, která se zapisuje do 

formuláře 140(obrázek 28). Konkrétně se to týká entit Objednávka a Surovina. Postup 

je následovný: Daná entita se postupně rozkládá na jednotlivé konsolidované tabulky, 

které se poté jednotlivě zapisují do formuláře 150 způsobem, který je znázorněn na 

obrázku 29. Normalizace končí, jestliže Jsou konsolidované tabulky rozloženy do 

3.normálná formy, jenž se zapisuje do sloupce TNF.  

 
140                        NORMALISATION 
SYSTEM  Restaurace                    SUBSYSTEM   Správa objednávek                         
AUTHOR   Marek Smolík      DATE   23.3.2010                 PAGE   0001 
SOURCE           Entita Objednávka                               SOURCE REF 

UNF FNF SNF TNF CON 

ID Objednávky 
ID 
Objednávky 

 ID Objednávky 
150, page 

001 

ID Zákazníka Číslo položky  Číslo položky  

ID zaměstnance Název položky  Název položky  

Číslo položky Množství  Množství  

Název položky Datum  Datum  

Množství Čas  Čas  

Cena     

Datum     

Čas 
ID 
Objednávky 

 ID Objednávky 
150, page 

002 

ID SPZ ID Zákazníka  ID Zákazníka  

 
ID 
zaměstnance 

 ID zaměstnance  

 Cena  Cena  
 ID SPZ  ID SPZ  

 
Obrázek 28: Formulář 140 Normalizace 

 
 
 
 
 
 
 



Bc.Marek Smolík: Modelový příklad projektování pomocí SSADM 
 

2010                                                                                                                                
 

65

150 CONSOLIDATED TNF TABLES 
SYSTÉM      Restaurace                                    SUBSYSTEM   Správa objednávek 

DATE     23.3.2010         PAGE        0001                          CONT PAGE NO 

TABLE NAME            Objednávka                      TABLE REF    TN01 

ISDM 140 PAGE NOS        001 DELETE AS REQ TNF             
CLDD 

PK 
       
FK 

DATA ITEMS FORMAT BYTES COMMENTS 

+ ID Objednávky Integer 4byte  

 Číslo položky Integer 1byte  

 Název položky String 30  

 Množství Integer 1byte  

 Datum String 10  

 Čas String 5  

     

     

 
►PK -  +     FK - * 
 

Obrázek 29: Formulář 150 Konsolidace tabulek ve 3.NF 
 
 
 V průběhu této etapy je možné, že se vyskytnou chyby v popisu entit jako je 

například špatně vyplněný atribut nebo chyba v typu vazby mezi entitami v ERD 

diagramu. Všechny tyto chyby by měly být ihned opraveny v příslušných formulářích 

nebo diagramech, ve kterých se chyba vyskytuje.  
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Etapa 5: Návrh procesů 

 Tato etapa se zabývá návrhem procesů a vychází z Katalogu dotazů a aktualizací, 

který je vyplňován do formuláře 80(obrázky 30 a 31). Formuláře vypadají naprosto 

totožně, akorát se dle jejích použití v hlavičce zvýrazní zkratka ENQ, která znamená 

katalog dotazů nebo pojem UPDATE, v případě, že se bude používat jako katalog 

aktualizací. Zaznamenávají se zde všechny aktualizační činnosti a dotazy, které se 

vyskytují v jednotlivých procesech návrhu informačního systému. Každá aktualizace 

musí být pojmenována, označena jedinečným číselným označením, případně krátce 

popsána a přiřazena k procesu, na který se vztahuje. 

 

 
   80   FUNCTION/RETRIEVALS CATALOGUE 
SYSTEM     Restaurace            SUBSYSTEM   Správa objednávek    ENQ/UPDATE 
BATCH/OL                            DATE      24.3.2010                  PAGE    

FUNC 
NO 

DFD 
PROC 
NO 

NAME BRIEF DESCRIPTION 

001 1.1.1 Stornování objednávky 
Zaměstnanec si dle přání zákazníka 
vyhledá objednávku a provede její 

zrušení  

002 1.1.2 
Upravení objednávky 
produktů 

Zaměstnanec provede úpravu objednávky 
podle přání zákazníka 

003 1.1.3 Vytvoření objednávky 

Vytvoření nové objednávky od 
zákazníka. Zaměstnanec vybere podle 
přání zákazníka produkty, přidá údaje o 
zákazníkovi a uloží  

004 1.1.3 
Přidání nového 
zákazníka 

Zaměstnanec přidá do databáze nového 
zákazníka 

005 1.1.2 
Změna údajů o 
zákazníkovi 
v objednávce 

Provedení změny údajů o zákazníkovi 
v již zadané objednávce,  

006 1.1.3 
Zapsání denní spotřeby 
surovin 

Provedení zápisu veškerých 
spotřebovaných surovin za daný den dle 
jednotlivých objednávek 

 
Obrázek 30: Formulář 80 Katalog aktualizací 
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80   FUNCTION/RETRIEVALS CATALOGUE 
SYSTEM     Restaurace            SUBSYSTEM   Správa objednávek    ENQ/UPDATE 
BATCH/OL                            DATE      24.3.2010                  PAGE 

FUNC 
NO 

DFD 
PROC 
NO 

NAME BRIEF DESCRIPTION 

008 1.1.3 
Kontrola surovin na 
skladě 

Před vytvořením každé objednávky se musí 
ověřit, zda jsou dostupné suroviny pro její 

vytvoření 

009 1.1.3 
Vyhledání 
dostupných  vozů  

Ke každé objednávce musí být provedena 
kontrola, zda je dostupný nějaký vůz pro její 

rozvoz 

010 1.1.3 
Vyhledání 
dostupných 
zaměstnance 

Ke každé objednávce musí být provedena 
kontrola, zda je dostupný nějaký 

zaměstnanec, který objednávku zpracuje 
 

Obrázek 31: Formulář 80 Katalog dotazů 
 
 
Jestliže byly vytvořeny Katalogy aktualizací a dotazů, lze popsat procesy v SSADM, 

které tvoří Kostra logiky aktualizační funkce, označována jako LUPO a Kostra logiky 

dotazovací funkce, jenž se značí LEPO.  

 Popis procesů v SSADM se provádí následovně. Pro každou zaznamenanou 

aktualizaci v Katalogu aktualizací se do formuláře 120(obrázek 33) provede popis 

jednotlivých operací, které je třeba provést, aby bylo dosaženo požadované aktualizace. 

Výsledkem je poté Kostra logiky aktualizační funkce LUPO. Obdobný postup je 

aplikován pro každý dotaz zaznamenaný v Katalogu dotazů, který se provádí do 

formuláře 110, jenž je vyplněn na obrázku 32. Zde je výsledkem Kostra logiky 

dotazovací funkce LEPO. 

 Jestliže je popis procesů hotov, vyplní se formulář 170, který se jmenuje Nástin 

logického dialogu. Lze ho vidět na obrázku 35 a popisuje návaznost jednotlivých 

obrazovek navrhovaného informačního systému popisovaného v kapitole 4.1. 

 V této etapě se také pamatuje na případné chyby, které by mohly nastat u 

jednotlivých popisovaných událostí v Katalogu událostí. Do formuláře 210(obrázek 34) 

se zapisují všechny možné chyby, pro každou uvedenou událost. 
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110 LOGICAL ENQUIRY PROCESS OUTLINE 
SYSTEM     Restaurace              SUBSYSTEM   Správa objednávek      DATE  23.3.2010       ENQUIRY NAME    Kontrola surovin na skladě 
BATCH/ON-LINE                                                                                                                   READ PATH  DIR      -DIRECT 
                                                                                                                                                                          SEQ     -SEQUENTIAL 
                                                                                                                                                                          DET     -VIA DETAIL 
                                                                                                                                                                          MAST  -VIA MASTER 

OP 
NO 

OPERATION DESCRIPTION 
I/O 
REF 

ACC 
NO 

ENTITY 

VAL 
PREV 

STATE 
IND 

READ 
PATH 

ACCESS VIA 
NO 

ACC 
DATA ITEMS 

01 Zadání zakázky  01 Objednávka  DIR ID Objednávky 300  

02 Sečtení všech potřebných surovin  02 Surovina  DIR ID Suroviny 300  

03 Výpis skladových zásob  03 Surovina  DIR ID Suroviny  300  

04 
Porovnání skladových zásob a 

potřebných surovin 
 04 Surovina  DIR ID Suroviny 300  

05 Zobrazení výsledku porovnání  05 Surovina  DIR ID Suroviny 300  

 
Obrázek 32: Formulář 110 Logická kostra aktualizačního procesu (LUPO) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bc.Marek Smolík: Modelový příklad projektování pomocí SSADM 
 

2010                                                                                                                                   
 

69

  120       LOGICAL UPDATE PROCESS OUTLINE 
SYSTEM       Restaurace         SUBSYSTEM  Správa objednávky        DATE  23.3.2010                EVENT NAME  Stornování objednávky 
                                   ACCESS I   -INSERT    D   -DELETE                                                         READ PATH  DIR      -DIRECT 
BATCH/ON-LINE     TYPE      M -MODIFY  L+ -ADD TO LINK PATH                                                           SEQ     -SEQUENTIAL 
                                                   R  -READ       L- -REMOVE FROM LINK PATH                                              DET     -VIA DETAIL 
                                                                                                                                                                                  MAST  -VIA MASTER 

OP 
NO 

OPERATION DESCRIPTION 
I/O 
REF 

ACC 
NO 

ENTITY 
STATE IND 

ACC 
TYP 

READ 
PATH 

ACCESS 
VIA 

NO ACC 
DATA 
ITEMS VAL 

PREV 
SET 
TO 

01 Vyhledání objednávky  01 Objednávka   R DIR 
ID 

Objednávky 
300  

02 
Vrácení množství spotřebovaných 

surovin dle objednávky 
 03 Surovina   I DIR ID Suroviny 300  

03 Vymazání objednávky  03 Objednávka   D DIR 
ID 

Objednávky 
300  

 
Obrázek 33: Formulář 120 Logická kostra dotazového procesu (LEPO) 
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210                                                                  ELR ERROR HANDLING NARRATIVE 

SYSTEM        Restaurace                                               SUBSYSTEM    Správa objednávek                                DATE          26.3.2010 
EVENT ID      003                                                                EVENT NAME         Vytvoření objednávky 

ENTITY 
STATE IND 

ERROR CONDITION ACTION VAL 
PREV 

ACT 
PREV 

SET 
TO 

Objednávka OK Zamítnuto OK 
Nebyl vybrán žádný produkt v nové 

objednávce 
Zaměstnanec musí přidat do objednávky alespoň 

jeden produkt z nabídky 

Objednávka OK Zamítnuto OK 
Objednané produkty nepřesáhly 

minimální hodnotu objednávky, která je 
79kč 

Nutnost zvolit jiný produkt z nabídky nebo u 
stávajícího produktu zvýšit počet kusu 

Objednávka 
Surovina 

OK  Zamítnuto OK 
Při ukládání nové objednávky bylo 

zjištěno, že není požadované množství 
některé z potřebných surovin na skladě 

Nutnost ponížit objednávku na počet kusů, které je 
možné podle skladových zásob zpracovat nebo vybrat 

z nabídky jiný produkt 

Zákazník OK Zamítnuto OK 
Nebyl přidán do objednávky žádný 

zákazník 
Přidat z databáze zákazníků zákazníka nebo zadat 

nové údaje. 

Zákazník OK Zamítnuto OK 
Při vyplňování nových údajů o 

zákazníkovi byl chybně zadán některý 
z povinných údajů 

Vyzvat zaměstnance, aby chybějící údaje doplnit  

 
Obrázek 34: Formulář 210 Ošetření chyb 
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170                        LOGICAL DIALOGUE OUTLINE 
SYSTÉM  Restaurace                            SUBSYSTEM  Správa objednávek                DATE 25.3.2010                        PAGE 
DIALOGUE NAME       Vytvoření objednávky produktů      EVENT ID    002,   formulář 200            ACCESSED BY   Marek Smolík 
PERIOD         den            FREQUENCY        300        GRAPH REF NO                                TOTAL TIME   27s 
SERV 
TIME 

USER DECISIONS DATA ITEMS LOGICAL SCREENS SYSTEM PROCESSING 
OP 
NO 

1s  ID Objednávky, SPZ Obrázek 8 a následuje okno Obrázek 9  01 

15s  

ID Zákazníka, Jméno, 
Příjmení, Ulice, Číslo 
popisné, Oblast, Telefon, 
Telefon 2 

 

Obrázek 13  02 

10s  
Číslo položky, Název 
položky, Množství, Cena, 
Datum, Čas,  

Obrázek 10 a popřípadě může následovat 
Obrázek 11 

 03 

1s  

ID Objednávky, ID 
Zákazníka, Jméno, 
Příjmení, Ulice, Číslo 
popisné, Oblast, Telefon, 
Telefon 2, Číslo položky, 
Název položky, Množství, 
Cena, Datum, Čas, SPZ 
 

Obrázek 12  04 

 
Obrázek 35: Formulář 170 Kostra logického dialogu 
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 90     DATA GROUP/PROCESS CROSS REFERENCE 

SYSTEM        Restaurace                                        SUBSYSTEM     Správa objednávek              PAGE               0001          DATE   22.3.2010 

                                          
PROCESS 
                 REF 
 
GROUP 
DATA 
NAMES 1.

1.
1 

zr
uš

en
í 

ob
je

dn
áv

ky
 

1.
1.

2 
zm
ěn

a 
su

ro
vi

n 

1.
1.

3 
tv

or
ba

 
zá

ka
zn

ík
a

 

            

01 Stornovaná 
objednávka 1               

02 Potvrzení storna 1               

03Objednávka 
produktů   1 

            

04 Potvrzená 
objednávky   1 

            

05 Upravená 
objednávka  1  

            

06 Potvrzení změny 
objednávky  1  

            

07 Žádanka o 
zrušení objednávky 1   

            

08 Potvrzení zrušení 
objednávky 1   

            

09 Nová objednávka   1             

 
Obrázek 36: Formulář 90 Křížové přiřazení datových skupin a procesů 
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100     ENTITY/EVENT MATRIX 

SYSTEM        Restaurace                                        SUBSYSTEM     Správa objednávek                             DATE   22.3.2010 

      EVENT 
                  
 
 
 
 
ENTITY 

S
to

rn
ov

án
í 

ob
je

dn
áv

ky
 

U
pr

av
en

í 
ob

je
dn

áv
ky

 

V
yt

vo
ře

ní
 

ob
je

dn
áv

ky
 

P
řid

án
í n

ov
éh

o 
zá

ka
zn

ík
a

 

Z
m
ěn

a 
úd

ajů
 o

 
zá

ka
zn

ík
ov

i 
v 

ob
je

dn
áv

ce
 

Z
ap

sá
ní

 d
en

ní
 

sp
ot
ře

by
 s

ur
ov

in
 

              

Objednávka 1 1 1                  

Zákazník    1 1                

Surovina      1               

                     

 
Obrázek 37: Formulář 100 Matice entit a událostí 
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Na závěr této etapy jsou ještě vyplněny formuláře 90(obrázek 36), popisující 

křížové přiřazení jednotlivých procesů a datových toků z DFD diagramu a formulář 

100(obrázek 37), jenž popisuje vztahy mezi entitami a událostmi uvedenými v katalogu 

událostí. Tyto formuláře jsou vytvořeny pro bližší upřesnění a doplnění logické datové 

struktury. 

Etapy Návrh struktury dat a Návrh procesů jsou navzájem velmi propojeny a 

prakticky probíhají současně. V průběhu realizace těchto etap probíhá postupné 

doplňování Katalogu událostí, aktualizací a dotazů, aby bylo dosaženo přesného a 

kompletního požadovaného výsledku, což je vytvoření detailního logického datového 

modelu. 
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5 Závěrečné zhodnocení 

Tato práce je systematicky rozdělena do pěti hlavních bodů, které jsou poté 

podrobně rozbírány tak, aby co nejlépe popsaly zadanou problematiku. Kromě úvodu do 

problematiky, je tato práce zaměřena na stručný popis metodologií, které jsou 

používány pro návrh informačních systémů. Jelikož těchto metodologií existuje velmi 

mnoho, jsou zde popsány alespoň stručné charakteristiky některých těchto metodologií, 

které se podle popsaných kritérií dělí na agilní a rigorózní.  

Další kapitola se zabývá detailním popisem struktury vybrané metodologie 

SSADM. Je zde ve zkratce popsána historie této metodologie a také jednotlivé etapy, 

které tvoří její strukturu. Metodologie SSADM byla zvolena hlavně z důvodu, že 

neexistuje moc dostupné dokumentace, která by se jí zabývala a popisovala její použití 

na konkrétním příkladě, na kterém by bylo vidět, jakým způsobem se používá. Většina 

těchto materiálů je pouze v angličtině, tudíž není u nás tolik rozšířena. Předností této 

metodologie je především v její přehlednosti a vzájemné provázaností jednotlivých části 

postupu analýzy a návrhu systému, které jsou zaznamenávány do jednotlivých 

formulářů. Znamená to tedy objevení případných chyb už ve fázi analýzy, nikoli až 

během provozu informačního systému. Prakticky na každém formuláři je vždy uváděn 

odkaz na následující formulář daného kroku, pokud je třeba problém rozepsat na více 

stran. Kromě těchto odkazů jsou zde také odkazy na předchozí etapy a kroky návrhu 

systému. Při samotném vyplňování formulářů se někdy může zdát, že některé 

zapisované informace se mnohokrát opakují. Avšak není to vůbec na škodu, jelikož ve 

většině případů se vždy týkají jiného prvku popisovaného systému. Díky těmto 

informacím dostává návrh a analýza systému jasnou a přehlednou podobu. 

Pro vytvoření modelového příkladu pomocí SSADM byl zvolen systém chodu 

Restaurace, na kterém bylo názorně ukázáno použití této metodologie. Jelikož samotná 

analýza a návrh systému je velmi náročná a obsahuje ve výsledku mnoho vyplněných 

formulářů, byla zde použita pouze část tohoto systému, která se zabývá evidencí a 

správou objednávky. 

I když je metodologie SSADM používána již docela dlouhou dobu a její využití je 

především ve velkých projektech, tak i na tomto modelovém příkladě je vidět její 

výhody oproti jiným návrhovým nástrojům. Jako velkou výhodu je potřeba zmínit, že 

celá metodologie je připravena pro návrháře formou podrobných popisů jednotlivých 

kroků v každé etapě, tak jak to je zobrazeno v příloze 1, což velmi usnadnilo návrh 
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tohoto systému. Další výhodou je bezesporu stálá zpětná kontrola, na kterou 

metodologie upozorňuje ve svých popisech vždy před každým dalším krokem.  

Po této kapitole následuje část, zabývající se konkrétní aplikací zvolené 

metodologie na vybrané části systému restauračního zařízení. Ukazuje přesně krok po 

kroku jednotlivé etapy a postup jejich zpracování, aby byl dosažen požadovaný 

výsledek návrhu a analýzy informačního systému. Nakonec je provedeno závěrečné 

zhodnocení celé práce a popsán její přínos. 

Diplomovou práci je možno využít při studiu předmětu Analýza a projektování 

informačních systémů jako ukázku praktického postupu návrhu systému pomocí 

metodologie SSADM. 
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Příloha 1: Detailní popis jednotlivých kroků části Vytvoření logického systému 
v modulu Specifikace požadavků  
 
„200 – Vytvoření logického systému 

Stávající fyzický diagram toku dat (DFD) je transformován do logického 

pohledu eliminováním takových charakteristik fyzického systému jako 

geografické rozdělení, redundance, duplicita apod. 

200.10 Vytvořte Křížové přiřazení datových objektů a entit (Data Store/Entity  

Cross reference) 

200.20 Uplatněte techniku převodu z fyzického na logický systém (logicalisation) u 

stávajícího fyzického diagramu toku dat (DFD). Vytvořte úvodní Katalog 

dávkových a interaktivních dotazů (Retrievals Catalogue). 

200.30 Doplňte a aktualizujte existující Popisy elementárních funkcí (EFD). 

200.40 Zaznamenejte nově zjištěné problémy do Seznamu problémů/požadavků 

(PRL). 

200.50 Aktualizujte údaje ve slovníku dat (DD).“ [SSADM, 1992]  
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Příloha 2: Detailní popis všech formulářů, které se používají v SSADM 
 
05 DFD DECOMPOSITION 

 Tento formulář dekompozice digramu tou dat slouží k zakreslení jednotlivých 

dekompozic nižších úrovní DFD diagramu. Nejvyšší úroveň se zakresluje na prázdný 

list a přikládá se poté k tomuto formuláři. V hlavičce formuláře najdeme název systému, 

název subsystému, datum vyplnění formuláře, jméno autora, a pokud je to třeba, číslo 

strany v případě, že je vyplňováno více formulářů tohoto druhu. Dále je zde 

zaznamenáno, zda je popisován stávající nebo požadovaný systém a úroveň 

dekompozice, která je zde popisována. Poslední informace  označuje, jestli je popisován 

systém z logického nebo z fyzického hlediska.   

 

10 PROBLEM / REQUIREMENTS LIST 

Formulář, jehož název je v překladu Seznam problému a požadavků popisuje 

nedostatky stávajícího systému a také různé požadavky a návrhy na vylepšení od 

uživatelů na nový systém. Každý problém či požadavek má zde své identifikační číslo, 

označení důležitosti, název a případný detailnější popis. V pozdější době se zde zapisují 

i návrhy na řešení a také odkaz na DFD diagram, na který se daný problém či 

požadavek vztahuje. 

 

20 LDST GRID 

 Matice entit se používá k zaznamenání vzájemných relací mezi jednotlivými 

hlavními entitami daného systému. Vazby se dají zaznamenat různými způsoby. Prvním 

způsobem je použití křížku v místech kde má být zapsána vazba. Druhou variantou je 

číslo, které může zároveň ukazovat počet relací, pokud se vazeb vyskytuje mezi dvěma 

entitami více. Tato matice se dá použít pro všechny úrovně dekompozice systému. 

Kromě samotných vazeb mezi entitami tento formulář obsahuje i standardní hlavičku 

s údaji, která již byly popsány výše.  

 
30 ENTITY DESCRIPTION 

 Popis entit je formulář, do kterého se zapisují veškeré informace o entitách 

v požadovaném modelu entit. Ve formuláři je zapsán název entity, její detailnější popis 

a odkaz na místo a název kde se nachází model entit. Dalším zapisovaným údajem je 

typ vazby mezi entitami. Metodologie SSADM používá pouze vazby typu 1:N. K určení 

typu vazby se používá pravidlo se dvěma otázkami:  
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1. „Je možné, aby se k jednomu výskytu entity A vztahovalo několik výskytů entity B? 

2.  Je možné, aby se k jednomu výskytu entity B vztahovalo několik výskytů entity A? 

Pokud je na první otázku odpověď „ano“ a na druhou „ne“ jedná se o vazbu typu 1:N“ 

[4]. 

Pokud se vyskytne vazba M:N, tak je později rozebrána na více vazeb 1:N. Kromě 

těchto informací, jsou v zde ještě popsány atributy dané entity, jejich typ(formát) a také 

délka formátu a popřípadě i stanovení primárního klíče a popis každého atributu.  

 
40 MANUAL DATA INVENTORY 

 Tento formulář se jmenuje Datový slovník a zapisují se zde všechny datové 

položky, které jsou součástí analyzovaného systému.  Jsou zde popsány všechny datové 

toky, které se vyskytují na nejnižší úrovni DFD diagramu. U každého popisovaného 

datového toku je vždy v tomto formuláři uveden název, číslo, detailní popis a také 

odkaz na úroveň kde se vyskytuje v DFD diagramu, což je uvedeno v DFD REF. Pro 

každý datový tok jsou zde zaznamenány také jednotlivé datové položky(DATA ITEMS) 

s typy a délkami, které ho charakterizují. Datové položky tvoří atributy entit, které jsou 

vypsány ve formuláři 30.   

    

50 I/O DESCRIPTION 

 Ve formuláři Popis vstupů/výstupů jsou zaznamenány vstupní/výstupní činnosti, 

které se vyskytují v popisovaném systému. Konkrétně jsou zde popsány činnosti, které 

se vyskytují na obrazovkách popisovaného objednávkového systému. Každý 

vstup/výstup má zde své jméno a jedinečné číslo(I/O REF NO), popis, jednotlivé datové 

položky s formáty a délkami a také odkazy na úroveň v DFD digramu(DFD REF) a 

konkrétní odkaz  na proces na nejnižší DFD diagramu  ke které se vztahuje(DFD REFS-

PROCESS NO).  

 

60 DATAFOW INVENTORY 

  V tomto formuláři jsou popsány všechny datové toky, které se vyskytují na 

nejnižší úrovni diagramu toku dat, který je zakreslen na formuláři 05. Zaznamenává se 

zde číslo datového toku, jméno a odkaz na diagram DFD. Poslední údaj na tomto 

formuláři, který se zde zapisuje, je přesné označení odkud, kam daný datový tok vede.  
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70 DATA STORE/ENTITY CROSS REFERENCE 

 V překladu zní název tohoto formuláře Křížové přiřazení datových objektů a entit. 

Zakresluje se zde zjednodušený model entit. Znamená to, že jsou zde zaznamenány 

pouze názvy jednotlivých entit bez atributů a naznačení vazby mezi nimi. Kromě tohoto 

modelu se zde ještě zapisují datové sklady(NAME) a odkaz na jejich výskyt v 

DFD(DATA STORE REF). 

  

80 FUNCTION/RETRIEVALS CATALOGUE 

  Katalog aktualizací a dotazů se používá pro tvorbu celkem čtyř katalogů. Jsou to: 

On-line aktualizace, dávkové aktualizace, on-line dotazy a dávkové dotazy. 

 V katalozích aktualizací se zaznamenávají aktualizační funkce, které se vztahují 

na jednotlivé procesy v diagramu toku dat. 

 Katalogy dotazů obsahují požadavky na jednotlivé výstupy ze systému.  

 

90 DATA GROUP/PROCESS CROSS REFERENCE 

 Na tomto formuláři je zobrazena matice křížového přiřazení datových skupin a 

procesů, které lze vyčíst z diagramu toku dat. Matice slouží jako kontrola provázanosti 

procesů s datovými skupinami, které jsou zde reprezentovány datovými toky. Jednotlivé 

procesy se zapisují do sloupců a datové skupiny do řádků matice. Vzájemné vazby se 

znázorňují většinou křížkem nebo číslicí, ale není přesně stanoveno jednoznačné 

označení. Kromě vazeb tato matice obsahuje ještě standardní hlavičku s názvem 

systému a podsystému, datem vyplnění a číslem stránek. 

 

100 ENTITY/EVENT MATRIX 

 Matice entit a události zobrazuje vzájemné propojení mezi entitami a událostmi, 

které se k těmto entitám vztahují. Události jsou zde použity z katalogu událostí(formulář 

200 EVENT CATALOGUE) a zapisují se do sloupců a entity do řádků matice. Stejně 

jako ve formuláři 90 se ke znázornění jednotlivých souvislostí mezi entitami a 

událostmi používají buď křížky, nebo číslo a také zde platí, že označení není přesně 

stanoveno. 

 

110 LOGICAL ENQUIRY PROCESS OUTLINE 

 Tento formulář se jmenuje Kostra logického dotazového procesu a označuje se 

zkratkou LEPO, kterou tvoří počáteční písmena anglického názvu. Používá pro popis 
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všech operací, pro každý dotaz, který je zaznamenaný ve formuláři 80 a týká se právě 

dotazů.  

Je zde vždy zaznamenán název dotazu uvedený v Katalogu dotazů(ENQUIRY 

NAME) a zda se jedná o on-line nebo dávkový dotaz. Dále jsou zde popsány jednotlivé 

operace, které se týkají daného dotazu(OPERATION DESCRIPTION) s jejím 

číslem(OP NO). Ve sloupci ACCESS NO je zapsáno pořadové číslo pro přístup 

k datům, pokud je to u konkrétního procesu třeba. Každá operace je přiřazena k dané 

entitě, kterou ovlivňuje(ENTITY) a je definován způsob přístupu s datům(READ 

PATH), který je v modelovaném případě přímý, což označuje zkratka DIR. Sloupec 

ACCESS VIA značí přístupovou cestu k datům. Pokud se k datům přistupuje přímo 

nebo sekvenčně jako v uvedeném příkladě, tak se to tohoto sloupce zapisuje primární 

klíč ovlivňované entity. Pokud se k datům přistupuje jinými způsoby, tak se zde 

zapisuje pouze příslušná entita. Posledním vyplňovaným údajem v tomto formuláři je 

počet výskytů(NO ACC), které udávají, kolikrát se konkrétní operace může maximálně 

v systému provádět za zvolené období. 

 

120 LOGICAL UPDATE PROCESS OUTLINE 

 Formulář Kostra logického aktualizačního procesu se označuje stejně jako 

předchozí formulář 110 podle počátečních písmen anglického názvu LUPO.  

 Postup při vyplňování tohoto formuláře je prakticky totožný jako tomu bylo u 

předchozího popisovaného formuláře. Opět vychází z formuláře 80 a popisuje všechny 

aktualizace v něm zaznamenané. Obsahuje prakticky všechny informace jako předchozí 

formulář až na sloupce ACC TYPE, kde se zaznamenává klasifikace typů změn podle 

legendy uvedené v hlavičce.  

 

130 INPUT TO TNF DATA ANALYSIS 

 V tomto formuláři se popisují všechny zdroje, které jsou potřeba k datové relační 

analýze. Jedná se o dokumenty, existující soubory, obrazovky či soubory, které jsou 

potřeba analyzovat.  

 V první sloupci DFD OR LSD SOURCE IDEN se zapisuje identifikace 

analyzovaného objektu na nejvyšší úrovni diagramu toku dat. Dále je zde uveden název 

a krátký popis zdroje, poznámka a obtížnost analyzovaného objektu. V případě 

popisovaného systému jsou zde popisovány jednotlivé obrazovky analyzovaného 

systému, které jsou popsány v kapitole 4.2.1 Zavedený evidenční informační systém 
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140 NORMALISATION 

 Ve formuláři Normalizace se provádí vlastní analýza entit a každá tato entita se 

zde rozkládá na větší množství malých tabulek pomocí tří forem normalizace. 

Normalizace je dokončena, když rozklad entity dospěje do 3.normální formy. Právě 

3.normální forma se poté používá jako odkaz na formulář 150, kde jsou tyto nově 

vzniklé tabulky popsány. 

 

150 CONSOLIDATED TNF TABLES 

 Jak již bylo uvedeno v předchozím popisu formuláře 140, zapisují se zde tabulky 

v 3. normální formě. 

 Každá tabulka obsahuje název tabulky(TABLE NAME) a jedinečný identifikátor 

tabulky(TABLE REF). Dále je zde uveden odkaz, na které stránce se vyskytuje 

popisovaná tabulka ve formuláři 140(140 PAGE NOS). Každá tabulka je poté ještě 

doplněna o datové položky, které tvoří atributy a k nim jsou přiřazeny datové formáty a 

jejich délky. 

 

160 LOGICAL DESIGN VOLUMES 

 „ Na tomto formuláři se zaznamenávají objemy (velikosti) datových skupin. 

Formulář může být vyplněn podle hierarchie datových skupin nebo abecedně. Pro větší 

systémy se doporučuje abecední řazení.“ [SSADM,1992] 

 

170 LOGICAL DIALOGUE OUTLINE 

 Tento formulář tvoří kostru logického dialogu a používá se popisu dialogu mezi 

počítačem a uživatelem. V podstatě se dá říct, že popisuje činnosti, které bude uživatel 

používat při práci se systémem. 

 V hlavičce tohoto formuláře se uvádí jméno popisovaného dialogu (DIALOGUE 

NAME), odkaz na katalog událostí ve formuláři 200 a jméno oprávněného uživatele pro 

práci s tímto dialogem(ACCESSSED BY). Mezi další zaznamenávané položky patří 

perioda opakování dialogu(PERIOD) a také jeho frekvence výskytu(FREQUENCY) a 

předpokládaná celková doba dialogu(TOTAL TIME). 

 Dále se zde vyplňuje posloupnost jednotlivých obrazovek v navrhovaném 

systému tak, jak jdou za sebou(LOGICAL SCREENS), datové položky každé 
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obrazovky, odhad trvání dialogu na dané obrazovce(SERVICE TIME) a odkaz na číslo 

operace v LUPO nebo LEPO(OP NO).    

 

180 COMMON PROCESSING CATALOGUE 

 Do tohoto formuláře Katalog obecných procesů se zapisují procesy, které se 

vyskytují v systému na více místech. Popisují se zde z důvodu, aby nedošlo ke zdvojení 

v dokumentaci k systému. Tento formulář se používá většinou pouze u větších systémů, 

kde se může tento problém vyskytnout. V případě tohoto příkladu tomu však není, proto 

tento formulář není vyplněn. 

 Zapisuje se zde, jméno procesu(NAME), identifikátor, který se používá pro 

odkazy na další místa výskytu procesu(ID), popis procesu, odkaz na dokumentaci na 

skutečné využití procesu(WHERE USED) a operace z LUPO nebo LEPO, která se bude 

vyskytovat na více místech v systému(OPERATION). 

 

190 ELEMENTARY FUCTION DESCRIPTION 

 Formulář Popis elementárních funkcí se používá pro popisu jednotlivých procesů, 

které se vyskytují na nejnižší úrovni diagramu toku dat. 

 Formulář obsahuje standardní hlavičku s názvem systému a podsystému a také 

s datum. Kromě hlavičky je zde vyplňován odkaz na proces v DFD, který je 

reprezentován číslem(PROCES NO), jméno procesu(PROCESS NAME) a krátký popis 

prováděných akcí v procesu(RIEF DESCRIPTION). 

 

 

200 EVENT CATALOGUE 

 Do formuláře Katalog událostí se zapisují událostí, které vznikají v procesech při 

aktualizacích dat. 

 Zaznamenává se zde v hlavičce číslo a název procesu, kterého se daná událost 

týká(PROCESS/FUNCTION NAME). Ke každé události je zapsán název(EVENT 

NAME), identifikátor(ID) a její popis(EVENT DESCRIPTION). Dále je zde seznam 

entit, které událost ovlivňuje(ENTITIES AFFECTED) a typ provedené změny, která 

říká, zda se jedná o zápis, změnu nebo výmaz(EFFECT TYPE), Poslední evidovanou 

částí v tomto formuláři jsou objemy, kde se zapisuje pro každou událost zvolené 

období(PER), průměrný počet výskytů za zvolené období(AVERAGE), maximální 

počet výskytů za toto období(MAX) a případné poznámky(COMMENTS). 
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210 ELR ERROR HANDLING NARRATIVE 

 Tento formulář Slovní popis ošetření chyb se používá pro zápis chybových stavů, 

které se mohou vyskytovat v systému. Pro každou chybu se používá vždy nový 

formulář. 

 Formulář je provázán s předchozím formulářem 200, na který je zde odkaz na 

událost(EVENT ID) a jméno této události(EVENT NAME). 

 Dále se zde zapisuje název entity, kterou událost ovlivňuje(ENTITY), popis 

chyby(ERROR CONDITION) a návrh akce na její odstranění(ACTION). V části 

STATE IND se zaznamenávají indikátory stavu v tomto pořadí: očekávaná, skutečná a 

nastavená hodnota stavu. 

   

220 PHYSICAL PROGRAM DESCRIPTION 

 Formulář Popis fyzických programů je úvod do zpracování fyzického zpracování. 

Pro každý fyzický program je použit samostatný formulář a tyto formuláře jsou poté 

použity při Řízení fyzického návrhu. 

 Zapisuje se zde jedinečný identifikátor programu(PROGRAM TITLE), zda se 

jedná o dávkový či on-line typ programu(BATCH/ON-LINE), popis programu 

zahrnující jeho funkce a popis zpracování(DESCRIPTION) a seznam dokumentů, které 

souvisí s fyzickými programy(CHECKLIST OF). 

 

230 PHYSICAL PROCESS SPECIFICATION 

 Tento formulář, který popisuje specifikace fyzických procesů je základem pro 

návrh Kostry logického aktualizačního procesu a Kostry logického dotazového procesu. 

Formulář společně s Popisem fyzických programů poté tvoří základ programové 

dokumentace. 

 Do tohoto formuláře se zaznamenává název události, který je uveden ve formuláři 

110 nebo 120(EVENT NAME). Ke každé událostí se poté zapisuje jedinečné pořadové 

číslo operace a popis této operace pomocí strukturovaného jazyka.(OPERATION 

DESCROPTION). Dále odkaz na formulář 50 nebo Slovní popis ošetření chyb(I/O 

REF) a pořadové číslo přístupu, které je také jedinečné, týkající se dané události(ACC 

NO). V dalších sloupcích se poté zapisuje platná a nová hodnota indikátoru stavu a 

popis typu změny pomocí zkratek uvedených v hlavičce. Poslední vyplňovanou 
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položkou v tomto formuláři název entity, která obsahuje požadovaná data(RECORD 

NAME). 
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Příloha 3: Ukázka všech formulářů, které se používají v metodologii SSADM 

 
20      LDST GRID 
SYSTEM                             SUBSYSTEM 

AUTHOR                                DATE                           PAGE 
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30                                    ENTITY DESCRIPTION 
SYSTEM                                                  SUBSYSTEM 
DATE                                 PAGE                                CONT SHEET NO 
ENTITY NAME                                            ENTITY REF 

ENTITY DESCRIPTIOM 
MASTERS DETAILS 

NAME REF NAME REF 

     

KEY ATTRIBUTES FORMAT LENGHT COMMENTS 
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50 I/O DESCRIPTION 
SYSTEM                                            SUBSYSTEM 
DATE                            PAGE                                          CONT SHEET NO 
DFD REF(S)                                      DFD REFS-PROCESS NO(S) 
I/O REF NO                                       I/O NAME 

DESRIPTION 
 

DATA ITEM FORMAT LENGHT COMMENTS 
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   60   DATAFOW INVENTORY 
SYSTEM                                                SUBSYSTEM                            
DATE                                                     PAGE 

FLOW 
REF 

FLOW NAME DFD REFERENCE(S) FROM TO 
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   70   DATA STORE/ENTITY CROSS REFERENCE 
SYSTEM                                                SUBSYSTEM                            

DATE                                                     PAGE 
DATA STORE 

REF 
NAME 

LDS ENTITIES & STRUCTURE 
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   80   FUNCTION/RETRIEVALS CATALOGUE 
SYSTEM                                 SUBSYSTEM                           ENQ/UPDATE 

BATCH/OL                            DATE                                         PAGE 

FUNC 
NO 

DFD 
PROC 
NO 

NAME BRIEF DESCRIPTION 
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   140                        NORMALISATION 
SYSTEM                                 SUBSYSTEM                            

AUTOHOR                             DATE                                         PAGE 

SOURCE                                                                                     SOURCE REF 

UNF FNF SNF TNF CON 

     

 
 
 
 
 
 



Bc. Marek Smolík: Modelový příklad projektování pomocí SSADM 
 

2010                                                                                                                                
 

97

150                                CONSOLIDATED TNF TABLES 
SYSTÉM                                                  SUBSYSTEM 

DATE                                  PAGE                                     CONT PAGE NO 

TABLE NAME                                                                   TABLE REF 

ISDM 140 PAGE NOS DELETE AS REQ TNF             
CLDD 

PK 
       FK 

DATA ITEMS FORMAT BYTES COMMENTS 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
►PK - √     FK - * 
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180 COMMON PROCESSING CATALOGUE 
SYSTEM                                             LIBRARY/OPRATION/PROCESS 

SUBSYSTEM                                           DATE                           PAGE 

ID NAME DESCRIPTION WHERE USED 
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190                               ENTARY FUCTION DESCRIPTION 
SYSTEM                                               SUBSYSTEM 

DATE                                                    PAGE 
PROCESS 

NO 
PROCESS NAME BRIEF DESCRIPTION 
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220 PHYSICAL PROGRAM DESCRIPTION 
SYSTEM                                               SUBSYSTEM  

AUTHOR                                              DATE                                       PAGE 

PROGRAM TITLE                                                                    BATCH/ONLINE 
DESCRIPTION 

Checklist of supporting documents 
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05        DFD DECOMPOSITION 
 
SYSTEM                                                    SUBSYSTEM 

AUTHOR                                                   DATE                                                                   PAGE 

CURRENT/REQUIRED LEVEL PHYS/LOG  
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10       PROBLEM / REQUIREMENTS LIST 
SYSTEM BECO       Restaurace                   SUBSYSTEM O/P   Evidence surovin                             SUBSYSTEM AREA 
AUTHOR           Marek Smolík                  DATE   11.2.2010                  PAGE                                    CONT SHEET NO 

PROB/ 
REQ 

REF No 

USER 
ID 

PRIO-
RITY 

PROBLEMS/REQUIREMENTS 

BRIEF DESRIPTION 
EXT 

NARR 
REF 

DFD/LDS 
REF 

BRIEF DESCRIPTION 
EXT 

NARR 
REF 

DFD/LSD 
REF 

         

 
 
 



Bc. Marek Smolík: Modelový příklad projektování pomocí SSADM 
 

2010                                                                                                                                   
 

103

90      DATA GROUP/PROCESS CROSS REFERENCE 

SYSTEM                                                      SUBSYSTEM                                                   PAGE                                  DATE 

      PROCESS 
                 REF 
 
GROUP 
DATA 
NAMES 
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100                           ENTITY/EVENT MATRIX 

SYSTEM                                                                           SUBSYSTEM                                                                       DATE 

          
EVENT 
 
 
 
ENTITY 
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110                                                               LOGICAL ENQUIRY PROCESS OUTLINE 
SYSTEM                                                SUBSYSTEM                                       DATE                           ENQUIRY NAME 
BATCH/ON-LINE                                                                                                                   READ PATH  DIR      -DIRECT 
                                                                                                                                                                          SEQ     -SEQUENTIAL 
                                                                                                                                                                          DET     -VIA DETAIL 
                                                                                                                                                                          MAST  -VIA MASTER 

OP 
NO 

OPERATION DESCRIPTION 
I/O 
REF 

ACC 
NO 

ENTITY 

VAL 
PREV 

STATE 
IND 

READ 
PATH 

ACCESS 
VIA 

NO 
ACC 

DATA 
ITEMS 
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120       LOGICAL UPDATE PROCESS OUTLINE 
SYSTEM                                                SUBSYSTEM                                       DATE                           EVENT NAME 
                                   ACCESS I   -INSERT    D   -DELETE                                                         READ PATH  DIR      -DIRECT 
BATCH/ON-LINE    TYPE      M -MODIFY  L+ -ADD TO LINK PATH                                                           SEQ     -SEQUENTIAL 
                                                   R  -READ       L- -REMOVE FROM LINK PATH                                              DET     -VIA DETAIL 
                                                                                                                                                                                  MAST  -VIA MASTER 

OP 
NO 

OPERATION DESCRIPTION 
I/O 
REF 

ACC 
NO 

ENTITY 
STATE IND 

ACC 
TYP 

READ 
PATH 

ACCESS 
VIA 

NO ACC 
DATA 
ITEMS VAL 

PREV 
SET 
TO 
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130                                    INPUT TO TNF DATA ANALYSIS 
 

SYSTEM __________________________  SUBSYSTEM ______________________________DATE ____________ PAGE ___________ 
 

DFD OR LDS 
SOURCE IDEN 

SOURCE IDENTITY/DESCRIPTION 
SOURCE 
IDEN NO 

COMMENTS DIFF FACTOR COLLECTED 
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160 LOGICAL DESIGN VOLUMES 

SYSTEM                                                           SUBSYSTEM                                                      DATE                                   PAGE 
D/G 
NO 

DATA GROUP 
NAME 

LENGHT 
MASTER DATA 

GROUP 
DEPENDENT VOLUMES VOLTY PER… NO. OF 

RECORD MIN MAX  AVG COMMENTS INS DEL AMD 
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ISDM170           LOGICAL DIALOGUE OUTLINE 
SYSTEM BECO                                               SUBSYSTEM                                               DATE                                PAGE 
DIALUGUE NAME                                                          EVENT ID                                          ACCESSED BY 
PERIOD                           FREQUENCY                         GRAPH REF NO                                TOTAL TIME 
SERV 
TIME 

USSER DECISIONS DATA TIME LOGICAL SCREENS SYSTEM PROCESSING 
OP 
NO 

      

 
 
 



Bc. Marek Smolík: Modelový příklad projektování pomocí SSADM 
 

2010                                                                                                                                   
 

110

  200                                                                                    EVENT CATALOGUE 
SYSTEM                                                           SUBSYSTEM                                                      DATE                             PAGE 
PROCESS/FUNCTION NAME - &ID RECORD-DELIVERY-12 

EVENT 
ID 

EVENT 
NAME 

EVENT DESCRIPTION 
ENTITIES 

AFFECTED 

EFFECT 
TYPE 

(I/M/D) 

VOLUMETRICS 

PER MAX AVG COMMENTS 

         

 
 
 
 



Bc. Marek Smolík: Modelový příklad projektování pomocí SSADM 
 

2010                                                                                                                                   
 

111

210 ELR ERROR HANDLING NARRATIVE 
SYSTEM                                                                        SUBSYSTEM                                                                 DATE 
EVENT ID                                                                      EVENT NAME 

ENTITY 
STATE IND 

ERROR CONDITION ACTION VAL 
PREV 

ACT 
PREV 

SET 
TO 
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230                PHYSICAL PROCESS SPECIFICATION 
SYSTEM                                           EVENT NAME                                       AUTHOR                                         DATE  

OP 
NO 

OPERATION DESCRIPTION 
I/O 
REF 

ACC 
NO 

STATE IND 
PROCESS 

VERB 
RECORD 

NAME 
READ 
PATH 

ACCESS 
VIA 

NO 
ACC 

DATA 
ITEMS VAL 

PREV 
SET 
TO 
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Příloha 4: Všechny vyplněné formuláře, které byly použity při tvorbě modelového 

příkladu, mimo formulářů 05, které jsou vloženy samostatně jako volné 

přílohy ve formátu A3. 

 
 

30                                    ENTITY DESCRIPTION 
SYSTEM         Restaurace                    SUBSYSTEM    Správa objednávek     

DATE              11.2.2010        PAGE         002           CONT SHEET NO 

ENTITY NAME          Objednávka           ENTITY REF  formulář 70, obrázek 24 

ENTITY DESCRIPTIOM 
MASTERS DETAILS 

NAME REF NAME REF 

Tato entita zaznamenává všechny 
požadavky daného zákazníka, podle 
kterých bude objednávka zpracována 

  Objednávka  

KEY ATTRIBUTES FORMAT LENGHT COMMENTS 

+ ID Objednávky Integer 4byte Primární klíč 

+ ID Zákazníka Integer 4byte Sekundární klíč 

+ ID zaměstnance Integer 1byte Sekundární klíč 

 Číslo položky Integer 1byte Číselné označení jídla 

 Název položky String 30 
Slovní pojmenování 
položky 

 Množství Integer 1byte Počet kusů položky 

 Cena Integer 2byte Částka v Kč 

 Datum String 10 Datum přijetí objednávky 

 Čas String 5 Čas vytvoření objednávky 

+ SPZ String 9 Sekundární klíč 
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30     ENTITY DESCRIPTION 
SYSTEM              Restaurace                 SUBSYSTEM    Správa objednávek     

DATE         11.2.2010        PAGE    003                CONT SHEET NO 

ENTITY NAME    Zaměstnanec                ENTITY REF   formulář 70, obrázek 24 

ENTITY DESCRIPTION 
MASTERS DETAILS 

NAME REF NAME REF 

Pracovníci Restaurace, kteří se podílejí na 
zpracování, tvorbě a doručení každé 
objednávky 

Zaměstnanec 
 

   

KEY ATTRIBUTES FORMAT LENGHT COMMENTS 

+ ID zaměstnance Integer 1byte Primární klíč 

 Jméno String 20  

 Příjmení String 20  

 Rodné číslo String 11  

 Adresa String 50  

 Telefon String 13  

 Email String 30  

 Bankovní účet String 30  

 Pracovní pozice String 40  

 Status String 30 
Určuje zda je 
zaměstnanec, brigádník 

 Platnost zdr. Průkazu String 10  

 Mzda Real 6byte  

 Denní dostupnost String 30 
Určuje, zda je 
zaměstnanec v práci  
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       30                                         ENTITY DESCRIPTION 

SYSTEM                 Restaurace                      SUBSYSTEM      Správa objednávek    

DATE     11.2.2010           PAGE     004                  CONT SHEET NO 

ENTITY NAME      Surovina                 ENTITY REF   formulář 70, obrázek 24 

ENTITY DESCRIPTION 
MASTERS DETAILS 

NAME REF NAME REF 

Tato entita zaznamená údaje o všech 
surovinách, které se používají při 
zpracování objednávek dle nabídky 
Restaurace. 

  Surovina  

KEY ATTRIBUTES FORMAT LENGHT COMMENTS 

+ ID Suroviny Integer 2byte Primární klíč 

 Název String 50 Pojmenování suroviny 

 Skladové množství Real 6byte 
Váhové či kusové 
množství na skladě každé 
suroviny 

 Trvanlivost String 11 
Datum trvanivosti 
skladované suroviny 

 ID objednávky Integer 4byte Sekundární klíč 

 SPZ Integer 9byte Sekundární klíč 

 ID Zákazníka Integer 4byte Sekundární klíč 

 ID Zaměstnance Integer 1byte Sekundární klíč 

 ID Faktury Integer 4byte Sekundární klíč 

 
Denní spotřeba 
suroviny 

Real 6byte  
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30                                    ENTITY DESCRIPTION 
SYSTEM         Restaurace           SUBSYSTEM Správa objednávek          

DATE              11.2.2010        PAGE        001        CONT SHEET NO 

ENTITY NAME          Automobil           ENTITY REF   formulář 70, obrázek 24 

ENTITY DESCRIPTION 
MASTERS DETAILS 

NAME REF NAME REF 

Entita zaznamenává informace o každém 
vozidle, které se používá pro rozvoz v 
restauraci 

  Objednávka  

KEY ATTRIBUTES FORMAT LENGHT COMMENTS 

+ SPZ Integer 4byte Primární klíč 

 Rok výroby Integer 1byte  

 Datum pořízení String 10 Datum nákupu vozidla 

 Ujeté kilometry Real 6byte 
Denní záznam o najetých 
kilometrech 

 
Denní průměrná 
spotřeba 

Real 6byte Průměrná denní spotřeba 

 Datum opravy String 10  

 Cena opravy Real 6byte  

 Druh poruchy String 500 Záznam o poruchách 

 Denní dostupnost String 30 
Aktuální stav vozu, zda 
dostupný pro rozvoz 
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40   MANUAL DATA  INVENTORY 
SYSTEM   Restaurace                             SUBSYSTEM     Správa objednávek                

DATE     10.3.2010              PAGE       001             DFD REF   Restaurace – Úroveň 2 

NO.   01              NAME   Stornovaná objednávka 

DESCRIPTION 
Požadavek zákazníka na celkové zrušení zadané objednávky 
 

DATA ITEMS FORMAT 
LENGH
T 

COMMENTS 

ID Objednávky Integer 4byte  

ID Zákazníka Integer 4byte  

ID zaměstnance Integer 1byte  

Číslo položky Integer 1byte  

Název položky String 30  

Množství Integer 1byte  

Cena Integer 2byte  

Datum String 10  

Čas String 5  

Jméno String 20  

Příjmení String 20  

Ulice String 30  

Číslo popisné Integer 1byte  

Oblast String 40  

Telefon String 13  

Telefon 2 String 13  
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40   MANUAL DATA  INVENTORY 
SYSTEM   Restaurace                             SUBSYSTEM     Správa objednávek                

DATE     10.3.2010              PAGE      002              DFD REF   Restaurace – Úroveň 2 

NO.   02              NAME   Potvrzení storna 
DESCRIPTION 
Vyjádření Restaurace, zda bylo stornování objednávky potvrzeno nebo z nějakého 
důvodu zamítnuto  
 

DATA ITEMS FORMAT 
LENGH
T 

COMMENTS 

ID Objednávky Integer 4byte  

ID Zákazníka Integer 4byte  

ID zaměstnance Integer 1byte  

Číslo položky Integer 1byte  

Název položky String 30  

Množství Integer 1byte  

Cena Integer 2byte  

Datum String 10  

Čas String 5  

Jméno String 20  

Příjmení String 20  

Ulice String 30  

Číslo popisné Integer 1byte  

Oblast String 40  

Telefon String 13  

Telefon 2 String 13  
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40   MANUAL DATA  INVENTORY 
SYSTEM   Restaurace                             SUBSYSTEM     Správa objednávek                

DATE     10.3.2010              PAGE         003           DFD REF   Restaurace – Úroveň 2 

NO.   03              NAME   Objednávka produktů 
DESCRIPTION 
Zákazník dle svého přání telefonicky zadá objednávku, kterou zaměstnanci nejdříve 
zaznamenají  v systému a poté zpracují a dopraví zákazníkovi dle jeho přání 
 

DATA ITEMS FORMAT 
LENGH
T 

COMMENTS 

ID Objednávky Integer 4byte  

ID Zákazníka Integer 4byte  

ID zaměstnance Integer 1byte  

Číslo položky Integer 1byte  

Název položky String 30  

Množství Integer 1byte  

Cena Integer 2byte  

Datum String 10  

Čas String 5  

Jméno String 20  

Příjmení String 20  

Ulice String 30  

Číslo popisné Integer 1byte  

Oblast String 40  

Telefon String 13  

Telefon 2 String 13  
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40   MANUAL DATA  INVENTORY 
SYSTEM   Restaurace                             SUBSYSTEM     Správa objednávek                

DATE     10.3.2010              PAGE         004           DFD REF   Restaurace – Úroveň 2 

NO.   04              NAME   Potvrzená objednávka 
DESCRIPTION 
Vyjádření Restaurace, zda byla zadaná objednávka přijata nebo z nějakého důvodu 
zamítnuta.  
 
 

DATA ITEMS FORMAT 
LENGH
T 

COMMENTS 

ID Objednávky Integer 4byte  

ID Zákazníka Integer 4byte  

ID zaměstnance Integer 1byte  

Číslo položky Integer 1byte  

Název položky String 30  

Množství Integer 1byte  

Cena Integer 2byte  

Datum String 10  

Čas String 5  

Jméno String 20  

Příjmení String 20  

Ulice String 30  

Číslo popisné Integer 1byte  

Oblast String 40  

Telefon String 13  

Telefon 2 String 13  
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40   MANUAL DATA  INVENTORY 
SYSTEM   Restaurace                             SUBSYSTEM     Správa objednávek                

DATE     10.3.2010              PAGE        005            DFD REF   Restaurace – Úroveň 2 

NO.   05              NAME   Upravená objednávka  
DESCRIPTION 
Zákazník dle svého přání telefonicky upraví již zadanou objednávku. Zaměstnanci jí 
v systému a poté zpracují a dopraví zákazníkovi dle jeho upravených požadavků 
 

DATA ITEMS FORMAT 
LENGH
T 

COMMENTS 

ID Objednávky Integer 4byte  

ID Zákazníka Integer 4byte  

ID zaměstnance Integer 1byte  

Číslo položky Integer 1byte  

Název položky String 30  

Množství Integer 1byte  

Cena Integer 2byte  

Datum String 10  

Čas String 5  

Jméno String 20  

Příjmení String 20  

Ulice String 30  

Číslo popisné Integer 1byte  

Oblast String 40  

Telefon String 13  

Telefon 2 String 13  
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40   MANUAL DATA  INVENTORY 
SYSTEM   Restaurace                             SUBSYSTEM     Správa objednávek                

DATE     10.3.2010              PAGE        006            DFD REF   Restaurace – Úroveň 2 

NO.   06              NAME   Potvrzení změny objednávky  
DESCRIPTION 
Vyjádření Restaurace, zda byla upravená objednávka přijata nebo z nějakého důvodu 
zamítnuta.  
 

DATA ITEMS FORMAT 
LENGH
T 

COMMENTS 

ID Objednávky Integer 4byte  

ID Zákazníka Integer 4byte  

ID zaměstnance Integer 1byte  

Číslo položky Integer 1byte  

Název položky String 30  

Množství Integer 1byte  

Cena Integer 2byte  

Datum String 10  

Čas String 5  

Jméno String 20  

Příjmení String 20  

Ulice String 30  

Číslo popisné Integer 1byte  

Oblast String 40  

Telefon String 13  

Telefon 2 String 13  
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40   MANUAL DATA  INVENTORY 
SYSTEM   Restaurace                             SUBSYSTEM     Správa objednávek                

DATE     10.3.2010              PAGE           007         DFD REF   Restaurace – Úroveň 2 

NO.   07              NAME   Žádanka o zrušení objednávky  
DESCRIPTION 
Proces zrušení objednávky na základě požadavku od zákazníka vyšle dotaz, jestli je 
možné zadanou objednávku ještě zrušit do datového skladu objednávky. 
 

DATA ITEMS FORMAT 
LENGH
T 

COMMENTS 

ID Objednávky Integer 4byte  

ID Zákazníka Integer 4byte  

ID zaměstnance Integer 1byte  

Číslo položky Integer 1byte  

Název položky String 30  

Množství Integer 1byte  

Cena Integer 2byte  

Datum String 10  

Čas String 5  

Jméno String 20  

Příjmení String 20  

Ulice String 30  

Číslo popisné Integer 1byte  

Oblast String 40  

Telefon String 13  

Telefon 2 String 13  
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40   MANUAL DATA  INVENTORY 
SYSTEM   Restaurace                             SUBSYSTEM     Správa objednávek                

DATE     10.3.2010              PAGE           008         DFD REF   Restaurace – Úroveň 2 

NO.   08              NAME   Potvrzení zrušení objednávky  
DESCRIPTION 
Po prozkoumání objednávky vyšle datový sklad do procesu zrušení objednávky 
zprávu o potvrzení nebo zamítnutí zrušení objednávky 

DATA ITEMS FORMAT 
LENGH
T 

COMMENTS 

ID Objednávky Integer 4byte  

ID Zákazníka Integer 4byte  

ID zaměstnance Integer 1byte  

Číslo položky Integer 1byte  

Název položky String 30  

Množství Integer 1byte  

Cena Integer 2byte  

Datum String 10  

Čas String 5  

Jméno String 20  

Příjmení String 20  

Ulice String 30  

Číslo popisné Integer 1byte  

Oblast String 40  

Telefon String 13  

Telefon 2 String 13  
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40   MANUAL DATA  INVENTORY 
SYSTEM   Restaurace                             SUBSYSTEM     Správa objednávek                

DATE     10.3.2010              PAGE           009         DFD REF   Restaurace – Úroveň 2 

NO.   09              NAME   Nová objednávka 

DESCRIPTION 
Proces tvorba objednávky po přijetí objednávky od zákazníka zašle veškeré údaje o 
této objednávce do datového skladu objednávky k archivaci 
 

DATA ITEMS FORMAT 
LENGH
T 

COMMENTS 

ID Objednávky Integer 4byte  

ID Zákazníka Integer 4byte  

ID zaměstnance Integer 1byte  

Číslo položky Integer 1byte  

Název položky String 30  

Množství Integer 1byte  

Cena Integer 2byte  

Datum String 10  

Čas String 5  

Jméno String 20  

Příjmení String 20  

Ulice String 30  

Číslo popisné Integer 1byte  

Oblast String 40  

Telefon String 13  

Telefon 2 String 13  
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40   MANUAL DATA  INVENTORY 
SYSTEM   Restaurace                             SUBSYSTEM     Správa objednávek                

DATE     10.3.2010              PAGE            010         DFD REF   Restaurace – Úroveň 2 

NO.   10              NAME   Žádanka o původní objednávku 

DESCRIPTION 
Proces změna objednávky si na základě přání od zákazníka vyžádá z datového skladu 
objednávky původně zadanou objednávku, aby v ní mohly být provedeny příslušné 
změny 
 

DATA ITEMS FORMAT 
LENGH
T 

COMMENTS 

ID Objednávky Integer 4byte  

ID Zákazníka Integer 4byte  

ID zaměstnance Integer 1byte  

Číslo položky Integer 1byte  

Název položky String 30  

Množství Integer 1byte  

Cena Integer 2byte  

Datum String 10  

Čas String 5  

Jméno String 20  

Příjmení String 20  

Ulice String 30  

Číslo popisné Integer 1byte  

Oblast String 40  

Telefon String 13  

Telefon 2 String 13  
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40   MANUAL DATA  INVENTORY 
SYSTEM   Restaurace                             SUBSYSTEM     Správa objednávek                

DATE     10.3.2010              PAGE           012         DFD REF   Restaurace – Úroveň 2 

NO.   12              NAME   Změněná objednávka  

DESCRIPTION 
Po provedení všech potřebných změn proces změna objednávky zašle upravenou 
objednávku zpět do datového skladu objednávky. 
 

DATA ITEMS FORMAT 
LENGH
T 

COMMENTS 

ID Objednávky Integer 4byte  

ID Zákazníka Integer 4byte  

ID zaměstnance Integer 1byte  

Číslo položky Integer 1byte  

Název položky String 30  

Množství Integer 1byte  

Cena Integer 2byte  

Datum String 10  

Čas String 5  

Jméno String 20  

Příjmení String 20  

Ulice String 30  

Číslo popisné Integer 1byte  

Oblast String 40  

Telefon String 13  

Telefon 2 String 13  
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40   MANUAL DATA  INVENTORY 
SYSTEM   Restaurace                             SUBSYSTEM     Správa objednávek                

DATE     10.3.2010              PAGE           013       DFD REF   Restaurace – Úroveň 2 

NO.   13              NAME   Osobní údaje zákazníka  

DESCRIPTION 
Zákazník telefonicky zadává své osobní údaje zaměstnanci, které se poté uloží do 
datového skladu. 

DATA ITEMS FORMAT 
LENGH
T 

COMMENTS 

ID Zákazníka Integer 4byte  

Jméno String 20  

Příjmení String 20  

Ulice String 30  

Číslo popisné Integer 1byte  

Oblast String 40  

Telefon String 13  

Telefon 2 String 13  

 
 
 
 
 
40   MANUAL DATA  INVENTORY 
SYSTEM   Restaurace                             SUBSYSTEM     Správa objednávek                

DATE     10.3.2010              PAGE            014        DFD REF   Restaurace – Úroveň 2 

NO.   14              NAME   Dotaz na množství surovin  

DESCRIPTION 
Proces tvorba objednávky pokládá dotaz na množství surovin na skladě, z důvodu 
prověření zda je objednávka proveditelná z hlediska dostatku surovin. 

DATA ITEMS FORMAT 
LENGH
T 

COMMENTS 

ID Suroviny Integer 2byte  

Název String 50  

Skladové množství Real 6byte  
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40   MANUAL DATA  INVENTORY 
SYSTEM   Restaurace                             SUBSYSTEM     Správa objednávek                

DATE     10.3.2010              PAGE        015            DFD REF   Restaurace – Úroveň 2 

NO.   15              NAME   Potvrzení množství surovin  
DESCRIPTION 
Datový sklad Suroviny vysílá odpověď do procesu tvorba objednávky s informací o 
stavu skladovosti surovin potřebných k dané objednávce 

DATA ITEMS FORMAT 
LENGH
T 

COMMENTS 

ID Suroviny Integer 2byte  

Název String 50  

Skladové množství Real 6byte  
 
 
 
 
 
40   MANUAL DATA  INVENTORY 
SYSTEM   Restaurace                             SUBSYSTEM     Správa objednávek                

DATE     10.3.2010              PAGE         016            DFD REF   Restaurace – Úroveň 2 

NO.   16              NAME   Nové údaje o zákazníkovi  
DESCRIPTION 
Proces tvorba objednávky zašle údaje o zákazníkovi, které telefonicky zadal zákazník 
u své objednávky do datového skladu zákazníci 

DATA ITEMS FORMAT 
LENGH
T 

COMMENTS 

ID Zákazníka Integer 4byte  

Jméno String 20  

Příjmení String 20  

Ulice String 30  

Číslo popisné Integer 1byte  

Oblast String 40  

Telefon String 13  

Telefon 2 String 13  
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40   MANUAL DATA  INVENTORY 
SYSTEM   Restaurace                             SUBSYSTEM     Správa objednávek                

DATE     10.3.2010              PAGE           017         DFD REF   Restaurace – Úroveň 2 

NO.   17              NAME   Potvrzení registrace zákazníka  

DESCRIPTION 
Datový sklad zákazníci vyšle procesu tvorba objednávky potvrzení o úspěšném 
registrování nového zákazníka pokud jsou vyplněny všechny povinné položky. 

DATA ITEMS FORMAT 
LENGH
T 

COMMENTS 

ID Zákazníka Integer 4byte  

Jméno String 20  

Příjmení String 20  

Ulice String 30  

Číslo popisné Integer 1byte  

Oblast String 40  

Telefon String 13  

Telefon 2 String 13  
 
 
40   MANUAL DATA  INVENTORY 
SYSTEM   Restaurace                             SUBSYSTEM     Správa objednávek                

DATE     10.3.2010              PAGE           017         DFD REF   Restaurace – Úroveň 2 

NO.   18              NAME   Žádanka o původní údaje o zákazníkovi 

DESCRIPTION 
Při změně údajů o zákazníkovi v objednávce, si zaměstnanec musí nejdříve nechat 
vypsat údaje o původní objednávce, které mu poskytne datový sklad  

DATA ITEMS FORMAT 
LENGH
T 

COMMENTS 

ID Zákazníka Integer 4byte  

Jméno String 20  

Příjmení String 20  

Ulice String 30  

Číslo popisné Integer 1byte  

Oblast String 40  

Telefon String 13  

Telefon 2 String 13  

ID Objednávky Integer 4byte  
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40   MANUAL DATA  INVENTORY 
SYSTEM   Restaurace                             SUBSYSTEM     Správa objednávek                

DATE     10.3.2010              PAGE           017         DFD REF   Restaurace – Úroveň 2 

NO.   19              NAME   Údaje o původní objednávce produktů 

DESCRIPTION 
Při změně údajů o objednávce, si zaměstnanec musí nejdříve nechat vypsat údaje o 
původní objednávce, které mu poskytne datový sklad  

DATA ITEMS FORMAT 
LENGH
T 

COMMENTS 

ID Objednávky Integer 4byte  

Číslo položky Integer 1byte  

Název položky String 30  

Množství Integer 1byte  

Cena Integer 2byte  

 
 
 
40   MANUAL DATA  INVENTORY 
SYSTEM   Restaurace                             SUBSYSTEM     Správa objednávek                

DATE     10.3.2010              PAGE           017          DFD REF   Restaurace – Úroveň 2 

NO.   20              NAME   Změněné údaje o zákazníkovi v  objednávce 
DESCRIPTION 
Změny, které provedl zaměstnanec v objednávce a uložil je do datového skladu 

DATA ITEMS FORMAT 
LENGH
T 

COMMENTS 

ID Zákazníka Integer 4byte  

Jméno String 20  

Příjmení String 20  

Ulice String 30  

Číslo popisné Integer 1byte  

Oblast String 40  

Telefon String 13  

Telefon 2 String 13  

ID Objednávky Integer 4byte  
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40   MANUAL DATA  INVENTORY 
SYSTEM   Restaurace                             SUBSYSTEM     Správa objednávek                

DATE     10.3.2010              PAGE           017          DFD REF   Restaurace – Úroveň 2 

NO.   21              NAME   Potvrzení změny údajů o zákazníkovi 

DESCRIPTION 
Potvrzení provedených změn, které provedl zaměstnanec v objednávce a uložil je do 
datového skladu 

DATA ITEMS FORMAT 
LENGH
T 

COMMENTS 

ID Zákazníka Integer 4byte  

Jméno String 20  

Příjmení String 20  

Ulice String 30  

Číslo popisné Integer 1byte  

Oblast String 40  

Telefon String 13  

Telefon 2 String 13  

ID Objednávky Integer 4byte  

 
 
40   MANUAL DATA  INVENTORY 
SYSTEM   Restaurace                             SUBSYSTEM     Správa objednávek                

DATE     10.3.2010              PAGE           017          DFD REF   Restaurace – Úroveň 2 

NO.   22              NAME   Dotaz na dostupné vozy 
DESCRIPTION 
Při vytvoření objednávky je proveden preventivní dotaz na dostupnost vozů, aby 
mohla být objednávka rozvezena. 

DATA ITEMS FORMAT 
LENGH
T 

COMMENTS 

SPZ Integer 4byte Primární klíč 

Denní dostupnost String 30 Aktuální stav vozu, zda 
dostupný pro rozvoz 

ID Objednávky Integer 4byte  
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40   MANUAL DATA  INVENTORY 
SYSTEM   Restaurace                             SUBSYSTEM     Správa objednávek                

DATE     10.3.2010              PAGE           017         DFD REF   Restaurace – Úroveň 2 

NO.   23              NAME   Seznam volných vozů 

DESCRIPTION 
Odpověď z datového skladu Automobily. Vypíše volné vozy pro objednávku a přiřadí 
je k objednávce. 

DATA ITEMS FORMAT 
LENGH
T 

COMMENTS 

SPZ Integer 4byte  

Denní dostupnost String 30  

ID Objednávky Integer 4byte  

 
 
40   MANUAL DATA  INVENTORY 
SYSTEM   Restaurace                             SUBSYSTEM     Správa objednávek                

DATE     10.3.2010              PAGE           017         DFD REF   Restaurace – Úroveň 2 

NO.   24              NAME   Zhotovitel objednávky 
DESCRIPTION 
Proces tvorba objednávky přiřadí k objednávce zaměstnance, kteří vytvořili danou 
objednávku 

DATA ITEMS FORMAT 
LENGH
T 

COMMENTS 

ID Objednávky Integer 4byte  

ID Zákazníka Integer 4byte  

ID zaměstnance Integer 1byte  

Číslo položky Integer 1byte  

Název položky String 30  

Množství Integer 1byte  

Cena Integer 2byte  

Datum String 10  

Čas String 5  

Jméno String 20  

Příjmení String 20  

Ulice String 30  

Číslo popisné Integer 1byte  

Oblast String 40  

Telefon String 13  

Telefon 2 String 13  
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40   MANUAL DATA  INVENTORY 
SYSTEM   Restaurace                             SUBSYSTEM     Správa objednávek                

DATE     10.3.2010              PAGE           017       DFD REF   Restaurace – Úroveň 2 

NO.   25              NAME   Potvrzení o přijetí objednávky 
DESCRIPTION 
Po zadání objednávky přijde zpět potvrzení o zadané objednávce. 

DATA ITEMS FORMAT 
LENGH
T 

COMMENTS 

ID Objednávky Integer 4byte  

ID Zákazníka Integer 4byte  

ID zaměstnance Integer 1byte  

Číslo položky Integer 1byte  

Název položky String 30  

Množství Integer 1byte  

Cena Integer 2byte  

Datum String 10  

Čas String 5  

Jméno String 20  

Příjmení String 20  

Ulice String 30  

Číslo popisné Integer 1byte  

Oblast String 40  

Telefon String 13  

Telefon 2 String 13  
 

 
40   MANUAL DATA  INVENTORY 
SYSTEM   Restaurace                             SUBSYSTEM     Správa objednávek                

DATE     10.3.2010              PAGE           017         DFD REF   Restaurace – Úroveň 2 

NO.   26              NAME   Seznam volných zaměstnanců 
DESCRIPTION 
Za základě dotazů, datový sklad Zaměstnanci vypíše tento seznam pro následné 
přiřazení k vytvořené objednávce 

DATA ITEMS FORMAT 
LENGH
T 

COMMENTS 

ID zaměstnance Integer 1byte  

Jméno String 20  

Příjmení String 20  
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40   MANUAL DATA  INVENTORY 
SYSTEM   Restaurace                             SUBSYSTEM     Správa objednávek                

DATE     10.3.2010              PAGE           017         DFD REF   Restaurace – Úroveň 2 

NO.   27              NAME   Dotaz na volné zaměstnance 

DESCRIPTION 
Tvorba objednávky se dotazuje na seznam dostupných zaměstnanců, kteří by měli 
vytvořit objednávky  

DATA ITEMS FORMAT 
LENGH
T 

COMMENTS 

ID zaměstnance Integer 1byte  

Jméno String 20  

Příjmení String 20  

 
 
 
40   MANUAL DATA  INVENTORY 
SYSTEM   Restaurace                             SUBSYSTEM     Správa objednávek                

DATE     10.3.2010              PAGE           017          DFD REF   Restaurace – Úroveň 2 

NO.   28              NAME   Množství denní spotřeby surovin 

DESCRIPTION 
Po zadání objednávky přijde zpět potvrzení o zadané objednávce. 

DATA ITEMS FORMAT 
LENGH
T 

COMMENTS 

ID Objednávky Integer 4byte  

Číslo položky Integer 1byte  

Množství Integer 1byte  

Datum String 10  

ID Suroviny Integer 2byte Primární klíč 

Název String 50 Pojmenování suroviny 

Skladové množství Real 6byte 
Váhové či kusové 
množství na skladě každé 
suroviny 

Denní spotřeba suroviny Real 6byte  
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50                                             I/O DESCRIPTION 
SYSTEM                      Restaurace        SUBSYSTEM     Správa objednávky 
DATE      17.2.2010        PAGE                                          CONT SHEET NO 
DFD REF(S) proces 1.1.3, úroveň 2   DFD REFS-PROCESS NO(S) proces 1.1.3, 
úroveň 2 
I/O REF NO  In 01                             I/O NAME    In-Vytvoření objednávky 
DESRIPTION 
 
 
Poklikáním na příslušné zelené políčko se otevře nová objednávka, která je připravená 
k zadávání jednotlivých položek a jejich množství 
 
 

DATA ITEM FORMAT LENGHT COMMENTS 

ID Objednávky Double 10 Primární klíč 

Datum Text 10 Datum přijetí objednávky 

Čas Text 10 Čas vytvoření objednávky 

   
 
 

50        I/O DESCRIPTION 
SYSTEM                      Restaurace        SUBSYSTEM     Správa objednávky 
DATE      2.3.2010        PAGE                                          CONT SHEET NO 
DFD REF(S) proces 1.1.3, úroveň 2    DFD REFS-PROCESS NO(S) proces 1.1.3, 
úroveň 2 
I/O REF NO  In 02                            I/O NAME    In-Zadávání konkrétních položek 
DESRIPTION 
 
 
Klikáním na jednotlivé barevné pole dle volby zákazníka se vytváří konkrétní 
objednávka a její koncová cena.  
 
 

DATA ITEM FORMAT LENGHT COMMENTS 

ID Objednávky Double 10 Primární klíč 

Datum Text 10 Datum přijetí objednávky 

Čas Text 10 Čas vytvoření objednávky 

Číslo položky Double 10 Číselné označení jídla 

Název položky Text 30 
Slovní pojmenování 
položky 

Množství Char 100 Počet kusů položky 

Cena Text 10 Částka v kč 
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50        I/O DESCRIPTION 
SYSTEM                      Restaurace        SUBSYSTEM     Správa objednávky 
DATE      2.3.2010        PAGE                                          CONT SHEET NO 
DFD REF(S) proces 1.1.3, úroveň 2   DFD REFS-PROCESS NO(S) proces 1.1.3, 
úroveň 2 
I/O REF NO  In 03                            I/O NAME    In-Přidání zákazníka do objednávky 
DESRIPTION 
 
 
Kliknutím na tlačítko Klient se zobrazí okno, kde lze přidat konkrétního zákazníka k 
objednávce 
 
 

DATA ITEM FORMAT LENGHT COMMENTS 

ID Objednávky Double 10 Primární klíč 

Datum Text 10 Datum přijetí objednávky 

Čas Text 10 Čas vytvoření objednávky 

Číslo položky Double 10 Číselné označení jídla 

Název položky Text 30 
Slovní pojmenování 
položky 

Množství Char 100 Počet kusů položky 

Cena Text 10 Částka v Kč 

ID Zákazníka Double 10 Primární klíč 

Jméno Text 20 Křestní jméno 

Příjmení Text 30  

Ulice Text 30 Místo doručení 

Číslo popisné Double 10  

Oblast Text 20 
Centrum nebo Mariánské 
Hory 

Telefon Char 10 
Číslo, ze kterého je přijata 
h objednávka 

Telefon 2 Char 10 Kontaktní telefon 
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50        I/O DESCRIPTION 
SYSTEM                      Restaurace        SUBSYSTEM     Správa objednávky 
DATE      2.3.2010        PAGE                                          CONT SHEET NO 
DFD REF(S) proces 1.1.2, úroveň 2   DFD REFS-PROCESS NO(S) proces 1.1.2, 
úroveň 2 
I/O REF NO  Out 01           I/O NAME    Out-Vypsání původních údajů o objednávce  
DESRIPTION 
 
 
Kliknutím na tlačítko Přehled pokladních dokladů, které je zobrazeno na Obrázku 4 se 
otevře seznam všech objednávek, kde se vybere konkrétní objednávka pro provedení 
změn a stiskne se tlačítko Upravit. Tímto se otevře původní objednávka. 
 
 

DATA ITEM FORMAT LENGHT COMMENTS 

ID Objednávky Double 10 Primární klíč 

Datum Text 10 Datum přijetí objednávky 

Čas Text 10 Čas vytvoření objednávky 

Číslo položky Double 10 Číselné označení jídla 

Název položky Text 30 
Slovní pojmenování 
položky 

Množství Char 100 Počet kusů položky 

Cena Text 10 Částka v Kč 

ID Zákazníka Double 10 Primární klíč 

Jméno Text 20 Křestní jméno 

Příjmení Text 30  

Ulice Text 30 Místo doručení 

Číslo popisné Double 10  

Oblast Text 20 
Centrum nebo Mariánské 
Hory 

Telefon Char 10 
Číslo, ze kterého je přijata 
h objednávka 

Telefon 2 Char 10 Kontaktní telefon 
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50        I/O DESCRIPTION 
SYSTEM                      Restaurace        SUBSYSTEM     Správa objednávky 
DATE      2.3.2010        PAGE                                          CONT SHEET NO 
DFD REF(S) proces 1.1.2, úroveň 2   DFD REFS-PROCESS NO(S) proces 1.1.2, 
úroveň 2 
I/O REF NO  In 05                     I/O NAME    In-Stornování objednávky 
DESRIPTION 
 
 
Kliknutím na tlačítko Přehled pokladních dokladů, které je zobrazeno na Obrázku 4 se 
otevře seznam všech objednávek, kde se vybere konkrétní objednávka, která se má 
stornovat a stiskne se tlačítko Storno. Tímto se původní objednávka vymaže. 
 
 

DATA ITEM FORMAT LENGHT COMMENTS 

ID Objednávky Double 10 Primární klíč 

Datum Text 10 Datum přijetí objednávky 

Čas Text 10 Čas vytvoření objednávky 

Číslo položky Double 10 Číselné označení jídla 

Název položky Text 30 
Slovní pojmenování 
položky 

Množství Char 100 Počet kusů položky 

Cena Text 10 Částka v Kč 

ID Zákazníka Double 10 Primární klíč 

Jméno Text 20 Křestní jméno 

Příjmení Text 30  

Ulice Text 30 Místo doručení 

Číslo popisné Double 10  

Oblast Text 20 
Centrum nebo Mariánské 
Hory 

Telefon Char 10 
Číslo, ze kterého je přijata 
h objednávka 

Telefon 2 Char 10 Kontaktní telefon 
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60   DATAFLOW  INVENTORY 
SYSTEM   Restaurace                             SUBSYSTEM     Správa objednávek                 

DATE     17.2.2010                      PAGE     002 
FLOW 
REF 

FLOW NAME DFD REFERENCE(S) FROM TO 

15 
Potvrzení množství 
surovin 

Restaurace – úroveň 2 
Datový 
objekt-

Suroviny 

Proces-
Tvorba 

objednávky 

16 
Nové údaje o 
zákazníkovi 

Restaurace – úroveň 2 
Proces-
Tvorba 

objednávky 

Datový 
objekt-

Zákazníci 

17 
Potvrzení registrace 
zákazníka 

Restaurace – úroveň 2 
Datový 
objekt-

Zákazníci 

Proces-
Tvorba 

objednávky 

18 
Žádanka o původní 
údaje o zákazníkovi 

Restaurace – úroveň 2 
Proces-
Změna 

objednávky 

Datový 
objekt-

Zákazníci 

19 
Údaje o původní 
objednávce produktů 

Restaurace – úroveň 2 
Datový 
objekt-

Zákazníci 

Proces-
Změna 

objednávky 

20 
Změněné údaje o 
zákazníkovi v  
objednávce 

Restaurace – úroveň 2 
Proces-
Změna 

objednávky 

Datový 
objekt-

Zákazníci 

21 
Potvrzení změny 
údajů o zákazníkovi 

Restaurace – úroveň 2 
Datový 
objekt-

Zákazníci 

Proces-
Změna 

objednávky 

22 
Dotaz na dostupné 
vozy 

Restaurace – úroveň 2 
Proces-
Tvorba 

objednávky 

Datový 
objekt-

Automobily 

23 Seznam volných vozů Restaurace – úroveň 2 
Datový 
objekt-

Automobily 

Proces-
Tvorba 

objednávky 

24 Zhotovitel objednávky Restaurace – úroveň 2 
Proces-
Tvorba 

objednávky 

Datový 
objekt-

Objednávky 

25 
Potvrzení o přijetí 
objednávky 

Restaurace – úroveň 2 
Datový 
objekt-

Objednávky 

Proces-
Tvorba 

objednávky 

26 
Seznam volných 
zaměstnanců 

Restaurace – úroveň 2 
Datový 
objekt-

Zaměstnanci 

Proces-
Tvorba 

objednávky 

27 
Dotaz na volné 
zaměstnance 

Restaurace – úroveň 2 
Proces-
Tvorba 

objednávky 

Datový 
objekt 

Zaměstnanci 

28 
Množství denní 
spotřeby surovin 

Restaurace – úroveň 2 
Proces-
Tvorba 

objednávky 

Datový 
objekt-

Objednávky 
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90     DATA GROUP/PROCESS CROSS REFERENCE 

SYSTEM        Restaurace                                        SUBSYSTEM     Správa objednávek              PAGE               0002          DATE   22.3.2010 

                                          
PROCESS 
                 REF 
 
GROUP 
DATA 
NAMES 1.

1.
1 

S
pr

áv
a 

ob
je

dn
áv

ky
 

1.
1.

2 
S

pr
áv

a 
su

ro
vi

n 

1.
1.

3 
S

pr
áv

a 
zá

ka
zn

ík
a

 

            

10 Žádanka o 
původní 
objednávku 

 1  
            

11 Původní 
objednávka  1              

12 Změněná 
objednávka  1              

13 Osobní údaje 
zákazníka   1             

14 Dotaz na 
množství surovin   1             

15 Potvrzení 
množství surovin   1             

16 Nové údaje o 
zákazníkovi   1             

17 Potvrzení 
registrace 
zákazníka 

  1 
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90     DATA GROUP/PROCESS CROSS REFERENCE 

SYSTEM        Restaurace                                        SUBSYSTEM     Správa objednávek              PAGE               0003          DATE   22.3.2010 

                                          
PROCESS 
                 REF 
 
GROUP 
DATA 
NAMES 1.

1.
1 

S
pr

áv
a 

ob
je

dn
áv

ky
 

1.
1.

2 
S

pr
áv

a 
su

ro
vi

n 

1.
1.

3 
S

pr
áv

a 
zá

ka
zn

ík
a

 

            

18 Žádanka o 
původní údaje 
objednávky 

 1  
            

19 Údaje o 
původní 
objednávce 

 1  
            

20 Změněné 
údaje 
objednávky 

 1  
            

21 Potvrzení 
změny 
objednávky 

 1  
            

22 Dotaz na 
dostupné vozy   1 

            

23 Seznam 
volných vozů   1 

            

24 Zhotovitel 
objednávky   1 
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90     DATA GROUP/PROCESS CROSS REFERENCE 

SYSTEM        Restaurace                                        SUBSYSTEM     Správa objednávek              PAGE               0004          DATE   22.3.2010 

                                          
PROCESS 
                 
REF 
 
GROUP 
DATA 
NAMES 1.

1.
1 

S
pr

áv
a 

ob
je

dn
áv

ky
 

1.
1.

2 
S

pr
áv

a 
su

ro
vi

n 

1.
1.

3 
S

pr
áv

a 
zá

ka
zn

ík
a

 

            

25 Potvrzení 
o přijetí 
objednávky 

  
1 

            

26 Seznam 
volných 
zaměstnanců 

  
1 

            

27 Dotaz na 
volné 
zaměstnance 

  
1 

            

28 Množství 
denní 
spotřeby 
surovin 

  

1 
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110       LOGICAL ENQUIRY PROCESS OUTLINE  
SYSTEM     Restaurace              SUBSYSTEM   Správa objednávek      DATE  23.3.2010       ENQUIRY NAME    Vyhledání dostupných vozů 
BATCH/ON-LINE                                                                                                                   READ PATH  DIR      -DIRECT 
                                                                                                                                                                          SEQ     -SEQUENTIAL 
                                                                                                                                                                          DET     -VIA DETAIL 
                                                                                                                                                                          MAST  -VIA MASTER 

OP 
NO 

OPERATION DESCRIPTION 
I/O 
REF 

ACC 
NO 

ENTITY 

VAL 
PREV 

STATE 
IND 

READ 
PATH 

ACCESS VIA 
NO 

ACC 
DATA ITEMS 

01 Zadání zakázky  01 Objednávka  DIR ID Objednávky 300  

02 Seznam všech dostupných vozů  02 Automobil  DIR SPZ 300  

03 Přiřazení volného vozu k objednávce   03 Automobil  DIR SPZ  300  
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110     LOGICAL ENQUIRY PROCESS OUTLINE  
SYSTEM     Restaurace   SUBSYSTEM   Správa objednávek      DATE  23.3.2010     ENQUIRY NAME    Vyhledání dostupných zaměstnance 
BATCH/ON-LINE                                                                                                                   READ PATH  DIR      -DIRECT 
                                                                                                                                                                          SEQ     -SEQUENTIAL 
                                                                                                                                                                          DET     -VIA DETAIL 
                                                                                                                                                                          MAST  -VIA MASTER 

OP 
NO 

OPERATION 
DESCRIPTION 

I/O 
REF 

ACC 
NO 

ENTITY 
VAL PREV 

STATE 
IND 

READ 
PATH 

ACCESS VIA 
NO 

ACC 
DATA 
ITEMS 

01 Zadání zakázky  01 Objednávka  DIR ID Objednávky 300  

02 
Seznam všech 
dostupných 

zaměstnanců 
 02 Zaměstnanec  DIR ID Zaměstnance 300  

03 
Přiřazení volného 

zaměstnance k 
objednávce  

 03 Zaměstnanec  DIR ID Zaměstnance 300  
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120                                                           LOGICAL UPDATE PROCESS OUTLINE 
SYSTEM     Restaurace   SUBSYSTEM  Správa objednávky      DATE  23.3.2010     EVENT NAME  Změna údajů o zákazníkovi v objednávce 
                                   ACCESS I   -INSERT    D   -DELETE                                                         READ PATH  DIR      -DIRECT 
BATCH/ON-LINE     TYPE      M -MODIFY  L+ -ADD TO LINK PATH                                                           SEQ     -SEQUENTIAL 
                                                   R  -READ       L- -REMOVE FROM LINK PATH                                              DET     -VIA DETAIL 
                                                                                                                                                                                  MAST  -VIA MASTER 

OP 
NO 

OPERATION DESCRIPTION 
I/O 
REF 

ACC 
NO 

ENTITY 
STATE IND 

ACC 
TYP 

READ 
PATH 

ACCESS 
VIA 

NO 
ACC 

DATA 
ITEMS VAL 

PREV 
SET 
TO 

01 Vyhledání objednávky  01 Objednávka   R DIR 
ID 

Objednávky 
300  

02 
Zjištění původních údajů o 

zákazníkovi 
 02 Zákazník   R DIR 

ID 
Zákazníka 

300  

03 
Provedení změny potřebných 

údajů 
 03 Zákazník   M DIR 

ID 
Zákazníka 

300  

04 Uložení provedených změn  04 Zákazník   I DIR 
ID 

Zákazníka 
300  
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  120       LOGICAL UPDATE PROCESS OUTLINE 
SYSTEM     Restaurace    SUBSYSTEM  Správa objednávky       DATE  23.3.2010                EVENT NAME  Upravení objednávky produktů 
                                   ACCESS I   -INSERT    D   -DELETE                                                         READ PATH  DIR      -DIRECT 
BATCH/ON-LINE     TYPE      M -MODIFY  L+ -ADD TO LINK PATH                                                           SEQ     -SEQUENTIAL 
                                                   R  -READ       L- -REMOVE FROM LINK PATH                                              DET     -VIA DETAIL 
                                                                                                                                                                                  MAST  -VIA MASTER 

OP 
NO 

OPERATION DESCRIPTION 
I/O 
REF 

ACC 
NO 

ENTITY 
STATE IND 

ACC 
TYP 

READ 
PATH 

ACCESS 
VIA 

NO 
ACC 

DATA 
ITEMS VAL 

PREV 
SET TO 

01 Vyhledání objednávky  01 Objednávka   R DIR 
ID 

Objednávky 
300  

02 
Zjištění původních údajů o 

objednávce 
 02 Objednávka   R DIR 

ID 
Objednávky 

300  

03 
Provedení změny potřebných 

údajů o objednávce 
 03 Objednávka   M DIR 

ID 
Objednávky 

300  

04 Uložení provedených změn  04 Objednávka   I DIR 
ID 

Objednávky 
300  
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120       LOGICAL UPDATE PROCESS OUTLINE 
SYSTEM     Restaurace      SUBSYSTEM  Správa objednávky       DATE  23.3.2010                       EVENT NAME  Vytvoření objednávky 
                                   ACCESS I   -INSERT    D   -DELETE                                                         READ PATH  DIR      -DIRECT 
BATCH/ON-LINE     TYPE      M -MODIFY  L+ -ADD TO LINK PATH                                                           SEQ     -SEQUENTIAL 
                                                   R  -READ       L- -REMOVE FROM LINK PATH                                              DET     -VIA DETAIL 
                                                                                                                                                                                  MAST  -VIA MASTER 

OP 
NO 

OPERATION DESCRIPTION 
I/O 
REF 

ACC 
NO 

ENTITY 
STATE IND 

ACC 
TYP 

READ 
PATH 

ACCESS 
VIA 

NO 
ACC 

DATA 
ITEMS VAL 

PREV 
SET TO 

01 Otevření nové objednávky  01 Objednávka   R DIR 
ID 

Objednávky 
300  

02 
Zapsání nahlášených údajů o 

zákazníkovi 
 02 Zákazník   M DIR 

ID 
Zákazník 

300  

03 
Zapsání konkrétních 
objednaných položek 

 03 Objednávka   M DIR 
ID 

Objednávky 
300  

04 
Ukončení a uložení 
provedených změn 

 04 Objednávka   I DIR 
ID 

Objednávky 
300  
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  120       LOGICAL UPDATE PROCESS OUTLINE 
SYSTEM     Restaurace      SUBSYSTEM  Správa objednávky       DATE  23.3.2010                       EVENT NAME  Přidání nového zákazníka 
                                   ACCESS I   -INSERT    D   -DELETE                                                         READ PATH  DIR      -DIRECT 
BATCH/ON-LINE     TYPE      M -MODIFY  L+ -ADD TO LINK PATH                                                           SEQ     -SEQUENTIAL 
                                                   R  -READ       L- -REMOVE FROM LINK PATH                                              DET     -VIA DETAIL 
                                                                                                                                                                                  MAST  -VIA MASTER 

OP 
NO 

OPERATION DESCRIPTION 
I/O 
REF 

ACC 
NO 

ENTITY 
STATE IND 

ACC 
TYP 

READ 
PATH 

ACCESS 
VIA 

NO 
ACC 

DATA 
ITEMS VAL 

PREV 
SET TO 

01 
Otevření nového okna pro přidání 

zákazníka 
 01 Zákazník   R DIR ID Zákazník 1000  

02 
Zapsání všech nutných údajů o 

zákazníkovi 
 02 Zákazník   M DIR ID Zákazník 1000  

03 Uložení nového zákazníka  03 Zákazník   I DIR ID Zákazník 1000  
 
  120       LOGICAL UPDATE PROCESS OUTLINE 
SYSTEM     Restaurace      SUBSYSTEM  Správa objednávky       DATE  23.3.2010              EVENT NAME  Zapsání denní spotřeby surovin 
                                   ACCESS I   -INSERT    D   -DELETE                                                         READ PATH  DIR      -DIRECT 
BATCH/ON-LINE     TYPE      M -MODIFY  L+ -ADD TO LINK PATH                                                           SEQ     -SEQUENTIAL 
                                                   R  -READ       L- -REMOVE FROM LINK PATH                                              DET     -VIA DETAIL 
                                                                                                                                                                                  MAST  -VIA MASTER 

OP 
NO 

OPERATION DESCRIPTION 
I/O 
REF 

ACC 
NO 

ENTITY 
STATE IND 

ACC 
TYP 

READ 
PATH 

ACCESS VIA 
NO 

ACC 
DATA 
ITEMS VAL 

PREV 
SET 
TO 

01 Výpis všech denních objednávek   01 Objednávka   R DIR 
ID 

Objednávky 
300  

02 
Sečtení všech spotřebovaných surovin dle 

objednávek 
 02 Surovina   R DIR ID Suroviny 100  

03 Zapsání výsledků do databáze suroviny  03 Surovina   I DIR ID Suroviny 100  
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   140                        NORMALISATION 
SYSTEM  Restaurace                    SUBSYSTEM   Správa objednávek                         
AUTHOR   Marek Smolík      DATE   23.3.2010                 PAGE   0002 
SOURCE                                                                                     SOURCE REF 

UNF FNF SNF TNF CON 

ID Suroviny ID Suroviny  ID Suroviny  

Název Název  Název  

Skladové 
množství 

Trvanlivost  Trvanlivost  

Trvanlivost 
Skladové 
množství 

 Skladové množství  

ID objednávky ID Faktury  ID Faktury  

SPZ 
Denní 
spotřeba 
suroviny 

 
Denní spotřeba 
suroviny 

 

ID Zákazníka     

ID Zaměstnance     

ID Faktury     

Denní spotřeba 
suroviny 

    

 ID Suroviny  ID Suroviny  

 ID objednávky  ID objednávky  

 SPZ  SPZ  

 ID Zákazníka  ID Zákazníka  

 
ID 
Zaměstnance 

 ID Zaměstnance  
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150 CONSOLIDATED TNF TABLES 

SYSTÉM      Restaurace                                    SUBSYSTEM   Správa objednávek 

DATE     23.3.2010         PAGE        0002                          CONT PAGE NO 

TABLE NAME             Cena objednávky                          TABLE REF    TN02 

ISDM 140 PAGE NOS        001 DELETE AS REQ TNF             
CLDD 

PK 
       
FK 

DATA ITEMS FORMAT BYTES COMMENTS 

+ ID Objednávky Integer 4byte  

* ID Zákazníka Integer 4byte  

* ID zaměstnance Integer 1byte  

 Cena Integer 2byte  

* SPZ String 9  

     

     

     

 
►PK -  +     FK - * 
 
 

150 CONSOLIDATED TNF TABLES 
SYSTÉM      Restaurace                                    SUBSYSTEM   Správa objednávek 

DATE     23.3.2010         PAGE        0003                          CONT PAGE NO 

TABLE NAME            Surovina                        TABLE REF    TN03 

ISDM 140 PAGE NOS        002 DELETE AS REQ TNF             
CLDD 

PK 
       
FK 

DATA ITEMS FORMAT BYTES COMMENTS 

+ ID Suroviny Integer 2byte  

 Název String 50  

 Trvanlivost String 11  

 Skladové množství Real 6byte  

* ID Faktury Integer 4byte  

 Denní spotřeba 
suroviny 

Real 6byte 
 

     

     

 
►PK -  +     FK - * 
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150 CONSOLIDATED TNF TABLES 

SYSTÉM      Restaurace                                    SUBSYSTEM   Správa objednávek 

DATE     23.3.2010         PAGE        0004                          CONT PAGE NO 

TABLE NAME            Surovina pro objednávku              TABLE REF    TN04 

ISDM 140 PAGE NOS        002 DELETE AS REQ TNF             
CLDD 

PK 
       
FK 

DATA ITEMS FORMAT BYTES COMMENTS 

+ ID Suroviny Integer 2byte  

* ID objednávky Integer 4byte  

* SPZ Integer 9byte  

* ID Zákazníka Integer 4byte  

* ID Zaměstnance Integer 1byte  

     

     

     

 
►PK -  +     FK - * 
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170           LOGICAL DIALOGUE OUTLINE 
SYSTÉM  Restaurace                       SUBSYSTEM  Správa objednávek                DATE 25.3.2010                        PAGE 
DIALOGUE NAME       Přidání nového zákazníka        EVENT ID    004,   formulář 200 - page 0002      ACCESSED BY   Marek Smolík 
PERIOD         den            FREQUENCY        1000        GRAPH REF NO                                TOTAL TIME   17s 
SERV 
TIME 

USER DECISIONS DATA ITEMS LOGICAL SCREENS SYSTEM PROCESSING 
OP 
NO 

1s  ID Zákazníka Obrázek 4  01 

15s  
Jméno, Příjmení, Ulice, 
Číslo popisné, Oblast, 
Telefon, Telefon 2 

Obrázek 9  02 

1s  

ID Zákazníka, Jméno, 
Příjmení, Ulice, Číslo 
popisné, Oblast, Telefon, 
Telefon 2 

Obrázek 9  03 

 
200                                                                         EVENT CATALOGUE 

SYSTEM       Restaurace                       SUBSYSTEM    Správa objednávek               DATE   25.3.2010                    PAGE          0002 
PROCESS/FUNCTION NAME - &ID RECORD-DELIVERY-12     1.1 Správa zákazníka 

EVENT 
ID 

EVENT 
NAME 

EVENT DESCRIPTION 
ENTITIES 

AFFECTED 

EFFECT 
TYPE 

(I/M/D) 

VOLUMETRICS 

PER MAX AVG COMMENTS 

004 
Přidání 
nového 
zákazníka 

Zaměstnanec přidá do 
databáze nového zákazníka 

Zákazník I Den 300 130  

005 

Změna údajů 
o 
zákazníkovi 
v objednávce 

Provedení změny údajů o 
zákazníkovi v již zadané 
objednávce,  

Zákazník, 
Objednávka 

M Den 300 15  
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200                                                                         EVENT CATALOGUE 
SYSTEM       Restaurace                       SUBSYSTEM    Správa objednávek               DATE   25.3.2010                    PAGE          0002 
PROCESS/FUNCTION NAME - &ID RECORD-DELIVERY-12     1.1 Správa surovin 

EVENT 
ID 

EVENT 
NAME 

EVENT DESCRIPTION 
ENTITIES 

AFFECTED 

EFFECT 
TYPE 

(I/M/D) 

VOLUMETRICS 

PER MAX AVG COMMENTS 

006 

Zapsání 
denní 
spotřeby 
surovin 

Provedení zápisu veškerých 
spotřebovaných surovin za 
daný den dle jednotlivých 
objednávek 

Objednávka 
Surovina 

I Den 100 50  

 
 
 

210                                                          ELR ERROR HANDLING NARRATIVE 
SYSTEM        Restaurace                                               SUBSYSTEM    Správa objednávek                                DATE          26.3.2010 
EVENT ID      002                                                                EVENT NAME         Upravení objednávky produktů 

ENTITY 
STATE IND 

ERROR CONDITION ACTION VAL 
PREV 

ACT 
PREV 

SET 
TO 

Objednávka OK zamítnuto OK 

Chyba při úpravě objednávaných 
produktů. Byla odstraněna původní 

položka a nová nepřesáhla minimální 
hodnotu objednávky, která činí 79kč 

Zaměstnanec musí přidat do objednávky,takové 
produkty, které přesáhnou požadovanou hodnotu 

objednávky 

Objednávka  
Surovina 

OK Zamítnuto OK 

Chyba na skladě. Při pokusu o uložení 
upravené objednávky, bylo zjištěno, že 

není požadované množství některé 
z potřebných surovin na skladě 

Nutnost ponížit objednávku na počet kusů, které je 
možné podle skladových zásob zpracovat nebo vybrat 

z nabídky jiný produkt 
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210                                                                 ELR ERROR HANDLING NARRATIVE 
SYSTEM        Restaurace                                               SUBSYSTEM    Správa zákazníka                                DATE          26.3.2010 
EVENT ID      004                                                                EVENT NAME         Přidání nového zákazníka 

ENTITY 
STATE IND 

ERROR CONDITION ACTION VAL 
PREV 

ACT PREV 
SET 
TO 

Zákazník OK Zamítnuto OK 
Při vyplňování nových údajů o 

zákazníkovi byl chybně nebo nebyl zadán 
některý z povinných údajů. 

Vyzvat zaměstnance, aby chybějící údaje doplnit.  

Zákazník OK Upozornění OK 
Zadané telefonní číslo zákazníka již 

existuje. 

Dát na výběr, zda se chce upravit zákazník s tímto 
telefonním číslem nebo zda se má přidávání 

zákazníka přerušit. 
 
 

210                                                                 ELR ERROR HANDLING NARRATIVE 
SYSTEM        Restaurace                                               SUBSYSTEM    Správa zákazníka                                DATE          26.3.2010 
EVENT ID      005                                                               EVENT NAME         Změna údajů o zákazníkovi v objednávce 

ENTITY 
STATE IND 

ERROR CONDITION ACTION VAL 
PREV 

ACT PREV 
SET 
TO 

Zákazník OK Zamítnuto OK 
Při vyplňování nových údajů o 

zákazníkovi byl chybně nebo nebyl zadán 
některý z povinných údajů. 

Vyzvat zaměstnance, aby chybějící údaje doplnit.  

Zákazník OK Upozornění OK 
Zadané telefonní číslo zákazníka již 

existuje. 

Dát na výběr, zda se chce upravit zákazník s tímto 
telefonním číslem nebo zda se má přidávání 

zákazníka přerušit. 
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Příloha 5: Životní cyklus entity Objednávka 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Objednávka 

Nová 
objednávka 

Změna 
Objednávky 

Zrušení 
objednávky  

Iniciativa 
zákazníka   

Iniciativa 
restaurace  

Změna 
objednanéh
o jídla  

Změna údajů 
o doručení  

Pozdní 
příjezd   

Zákazník 
objednávk
u zrušil   

Došly 
potřebné 
suroviny   

Provozní 
důvody   

Technické 
závada v 
kuchyni   

Závada na 
vozidle   


